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Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

1º Domingo – Manhã

07/04

1º Domingo – Noite
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2º Domingo – Manhã

14/04

2º Domingo – Noite

14/04

3º Domingo - Manhã

21/04

3º Domingo - Noite
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4º Domingo – Manhã

28/04

4º Domingo – Noite

28/04
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Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Josias Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: João Victor/Maria Luísa
Pregador: Presb. Maurício
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Páscoa: um tempo de preparação

ANIVERSARIANTES DO MÊS
João Felipe Carvalho Varela
Pamela Lopes de Souza
João Vitor Godoy Gonçalves
Climenes Policarpo de Sousa
Marcella de Souza Nunes Câmara
Frederick Lucas Carvalho Varella
Thomaz da Costa Rodrigues Campos

02
06
11
12
16
19
27

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior – Cel: (21) 98602-9055 Res: 3988-9040 Trab: 3981-7352

PRESBÍTEROS
Delcy Gonçalves Júnior
Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

MISSIONÁRIO
Luciel Dias de Maria

SEMINARISTA
Caio Ferreira Mendes Silva

DIÁCONO/ISAS
Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva

Francisco das Chagas A. dos Santos

Josias de Medeiros Câmara
Lucas Gabriel de Matos
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Rodrigo Carvalho da Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)
Conheça-nos:

Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia dez deste mês
cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito
para a sua família, isto é, um animal para cada casa. (...) Vocês
o guardarão até o dia catorze deste mês, e na tarde desse dia
todo o povo israelita matará os animais. Êxodo 12.3,6
A Páscoa é um período muito bonito, não pelos chocolates
consumidos nesse período, mas sim pelo seu significado e pela sua
amplitude. Queremos destacar alguns aspectos da páscoa dos
Judeus que foram também incorporados à páscoa cristã, na
esperança de que nesse período pascal possamos resgatar o seu
verdadeiro sentido e não lançando-a no esquecimento com as
embalagens dos chocolates que comemos.
Hoje queremos falar de um aspecto da páscoa para o povo
de Deus que é a exigência de preparação.
A Páscoa era uma cerimônia importantíssima, pois
relembrava a grande libertação que Deus havia operado para o seu
povo. Jesus não quebrou a regra, ele também pediu para os seus
discípulos prepararem aquela cerimônia.
A igreja nos primórdios valorizou tanto esse cerimonial que
o celebrava em todos os encontros, a cada domingo havia partilha,
não mais do cordeiro assado, mas do pão e vinho. Com o passar
do tempo, em nome da não-banalização, se reduziu o números de
vezes onde pão e vinho são partilhados como o cordeiro era na
páscoa.
Um detalhe interessante na instituição da páscoa dos
judeus é o tempo em que a família ficava vendo aquele animal ali
separado, com uma destinação certa, seria comido no maior
“churrasco coletivo” descrito nas escrituras. Isso nos ensina que a
família estava envolvida no culto a Deus e que a gratidão era
vivenciada por seus membros por todos aqueles dias que
antecediam à páscoa.
Precisamos preparar o nosso coração em gratidão a Deus
por tudo o que ele tem feito, desde a libertação do Egito, passando
pela libertação do pecado na cruz, bem como no seu agir cotidiano
na nossa vida. E de forma muito especial quando pensamos na
nossa família da fé, como precisamos agradecer pela nossa
comunidade, que nos suporta, ama e ajuda a crescer!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA-21/04/19 - Culto da Ressurreição
1 – Adoração
Leitura do Salmo 142
Hino
Oração de Invocação
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva do NT em Lucas 24.1-12
1. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo,
levando os perfumes que haviam preparado.
2. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada
do túmulo.
3. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do
Senhor Jesus
4. e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram
diante delas dois homens vestidos com roupas muito
brilhantes.
5. E elas ficaram com medo, e se ajoelharam, e
encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a
elas: - Por que é que vocês estão procurando entre os
mortos quem está vivo?
6. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem
que, quando estava na Galiléia, ele disse a vocês:
7. "O Filho do Homem precisa ser entregue aos
pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar
no terceiro dia".
8. Então as mulheres lembraram das palavras dele
9. e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos
onze apóstolos e a todos os outros.
10. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e
Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que
foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos.
11. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam
dizendo era tolice e não acreditaram.
12. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo.
Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de
linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com
o que havia acontecido.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Hino 373
- Ceia do Senhor
- Cantata das Crianças
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 21/04/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 149
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em João 20.1-10
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Reunião da Equipe da EBD – No dia 27 de Abril
acontecerá a reunião da equipe da Escola
Dominical, professores, pessoas envolvidas ou
interessadas podem ter mais informação com a irmã
Leidiane.
Encontro de Famílias – No dia 1° de Maio nosso
Presbitério terá uma programação com todas as
famílias. O Evento acontecerá no Sítio Maktub em
Santa Cruz. O Custo será de 40 Reais por pessoa, o
que inclui o café da manhã, almoço e o lanche da
tarde.
Encontro de Casais – Já está marcado nosso
encontro de casais, acontecerá em Itaipava, no
Hotel do Exercito, o mesmo de 2017. Se prepare e
participe!
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir financeira com a nossa
comunidade de fé de várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Em espécie ou com cheque nominal cruzado á Igreja
Presbiteriana Independente do RJ;
E ainda por depósito ou transferência:
Banco Bradesco – Agencia: 1125 – CC: 74228-7
CNPJ: 31.660.434/0001-41, também em nome da
Igreja

