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A família com prioridade da igreja
“Depois de nossa decisão por Cristo, a decisão mais
importante que Deus quer ver em nós é uma atitude sincera de
melhorar cada vez mais a qualidade de nossa vida conjugal e
familiar”. Pr. Gilson Bifano
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Conheça-nos:

Eu creio, firmemente, que Deus está muito interessado em
contemplar, em nossas igrejas, famílias saudáveis, ajustadas, equilibradas.
Eu estou firmemente convencido de que, depois da missão proclamadora do
Evangelho de Cristo à toda criatura, a igreja precisa investir todo o tipo de
recurso para ajudar as pessoas viverem melhor em suas famílias.
É interessante observar que nas cartas apostólicas, Paulo e Pedro,
especialmente, dedicam vários textos de orientação aos crentes primitivos
sobre a importância de cultivar princípios e valores para a construção de
casamentos e famílias saudáveis. Isso mostra que os apóstolos sabiam que
precisavam ter na igreja primitiva casamentos e famílias genuinamente
cristãs e saudáveis.
Muitos líderes cristãos ainda não perceberam que casais e famílias
são instrumentos de Deus não apenas para proporcionar solidez e beleza à
igreja, mas como instrumentos de evangelização. Foi Joe Aldrich quem
escreveu uma frase que tenho selecionada em meu arquivo de
pensamentos sobre família. Diz assim: “As duas maiores forças no
evangelismo são uma igreja saudável e um casamento saudável”.
Esse processo de evangelização se dará acima de tudo através do
testemunho de vida dos crentes em família.
Famílias saudáveis são como imãs atraindo pessoas sem Cristo
para a família da fé. Quando pessoas não cristãs observarem, com mais
assiduidade, relacionamento pais e filhos dignos de aplausos procurarão
saber onde está a diferença e logo saberão que a diferença está nas
pessoas seguirem os ensinamentos bíblicos e terem Cristo como Senhor
das relações familiares.
Uma família não é cristã simplesmente por fazer parte de uma
comunidade cristã, mas porque acima de tudo, seus membros encarnam,
vivenciam os ensinos de Jesus, dos apóstolos sobre o ser marido, esposa,
pai, mãe, filho, nora, sogra, avô e netos.
Infelizmente temos em nossa sociedade e até nas igrejas
casamentos cujos cônjuges não vivem por exemplo os ensinamentos de
Paulo sobre o casamento, conforme está em Efésios 5.21-33. De pais que
não praticam o que se ensina em Efésios 6.4. De filhos que não dão a
mínima para o que Paulo ensinou em Efésios 6.1-3. Apenas para citar
alguns textos dos ensinos apostólicos acerca da vida em família.
É tempo de voltarmos as Escrituras e reestabelecermos a vontade
de Deus para nossas famílias!
Adaptado: http://www.clickfamilia.org.br

LITURGIA-05/05/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 30
Oração de Invocação
Cânticos de Louvor
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva do NT em Atos 9.1-12,17-19
1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os
seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o Grande
Sacerdote
2. e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da
cidade de Damasco. Com esses documentos Saulo poderia
prender e levar para Jerusalém os seguidores do Caminho
do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as
mulheres.
3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto
daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou
em volta dele.
4. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: - Saulo,
Saulo, por que você me persegue?
5. - Quem é o senhor? - perguntou ele. A voz respondeu: - Eu
sou Jesus, aquele que você persegue.
6. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que
deve fazer.
7. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados
sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram
ninguém.
8. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não
podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram
para Damasco.
9. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não
comeu nem bebeu nada.
10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado
Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor,
chamando: - Ananias! Ele respondeu: - Aqui estou, Senhor!
11. E o Senhor lhe disse: - Apronte-se, e vá até a casa de
Judas, na rua Direita, e procure um homem chamado Saulo, da
cidade de Tarso. Ele está orando
12. e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado
Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que
ele pudesse ver de novo.
17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos
sobre Saulo e disse: - Saulo, meu irmão, o Senhor que me
mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de
Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique
cheio do Espírito Santo.
18. No mesmo instante umas coisas parecidas com
escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo.
Ele se levantou e foi batizado;

19. depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes.
Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em
Damasco.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
LITURGIA – 05/05/19 - Culto Vespertino

Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 34
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em João 21.1-14
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Ceia do Senhor
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Próximo Domingo – No próximo domingo nossa Teremos
Escola dominical e culto pela manhã, entretanto a noite não
teremos culto, será uma tempo para os filhos ficarem com as
suas mamães e gastarem tempo com suas famílias.
Encontro de homens – No dia 21 de Maio teremos aqui na
igreja um encontro de homens, será uma reunião especial para
nos confraternizarmos e trocarmos experiências.
Assembléia Ordinária – O Conselho convocou Assembléia
Ordinária da Igreja para se reunir no dia 26 de Maio ás 9h. Será
apresentado o Relatório do movimento Eclesiástico e o Parecer
da Comissão quanto ao Movimento Financeiro de 2018.
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

