Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

05/05
Maria José
Caio

12/05
Rodrigo
Lucas

19/05
Rejane

26/05
Ester

Josias

Francisco

Lucas
Josias

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

1º Domingo – Manhã

05/05

1º Domingo – Noite

05/05

2º Domingo – Manhã

12/05

2º Domingo – Noite

12/05

3º Domingo - Manhã

19/05

3º Domingo - Noite

19/05

4º Domingo – Manhã

26/05

4º Domingo – Noite

26/05

Responsáveis

Direção: Josias Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Crianças
Pregador: Rev. Erivan
Não haverá o
Culto das 18h
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Daniele Carvalho da Silva
Josias de Medeiros Câmara
Delcy Gonçalves Junior
Nicéa dos Santos Martins
Thamires Nunes Pereira
Eliezer Lopes Jeronimo
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Coração de filho

01
09
18
24
25
29

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:

“Não sereis ingratos a tão grandes benefícios se lhes
oferecerdes a alegria de vossa presença. Ninguém pode sentir que
Deus o ama se despreza a Igreja mãe. Esta mãe santa e espiritual
prepara-vos cada dia alimento espiritual... Ela não quer que seus
filhos tenham fome desse alimento. Não abandoneis esta mãe,
para que ela vos sacie da abundância de sua casa... vos
recomende a Deus Pai como filhos dignos e vos conduza, livres e
com saúde, à pátria eterna, depois de vos ter alimentado com
Amor”. (Santo Agostinho)
(...) “Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez
isso para dedicar a Igreja a Deus, lavando-a com água e
purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder
trazer para perto de si a Igreja em toda a sua beleza, pura e
perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito”.
Efésios 5.25-27
Os textos acima, tanto o do teólogo cristão como o das Sagradas
Escrituras, nos remetem a duas figuras celebradas e homenageadas no
dia de hoje, as MÃES e as ESPOSAS, a quem queremos homenagear
com os nossos mais profundos reconhecimentos pelo esforço e
dedicação para com os seus filhos.
É interessante que Deus em todas as escrituras tem usado o
exemplo feminino para expressar seu amor e cuidado com os seus
filhos. No texto de Éfésios o apostolo fala do amor dedicado e
abnegado do esposo para com a sua esposa e de Cristo para com a
sua Igreja, a ponto de se entregar para que ela seja plena. Que amor!
Que Dedicação! Já Santo Agostinho nos fala do amor dos membros da
Igreja para com esta, a quem ele chama de mãe, responsável pela
nossa criação, crescimento e futuro.
Em tudo isso, aprendemos que o Senhor Jesus ama a sua
Igreja, e quer que ela cresça de forma saudável, assim como um
marido que se dedica ao bem estar de sua esposa. E que essa Igreja,
tal como uma mãe, age para que seus filhos cresçam e se preparem
para o dia do grande encontro com o seu Senhor.
O reconhecimento às nossas mamães no dia de hoje é portanto
extensível a nossa Igreja, que é a nossa mãe espiritual.
Que nossa atenção, honra e carinho sejam sobejamente dados a
nossa mãe terrena, mas que não nos esqueçamos de amar, honrar e
nos dedicar à nossa mãe espiritual, a Igreja!.
Feliz dia das Mães!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA-12/05/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 128
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Lucas 8.31-54
31. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o
nome de Jesus.
32. Ele será um grande homem e será chamado de
Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo
rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi.
33. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e
o Reino dele nunca se acabará.
34. Então Maria disse para o anjo: - Isso não é
possível, pois eu sou virgem!
35. O anjo respondeu: - O Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua
sombra. Por isso o menino será chamado de santo e Filho
de Deus.
36. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está
grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não
podia ter filhos, no entanto agora ela já está no sexto
mês de gravidez.
37. Porque para Deus nada é impossível.
38. Maria respondeu: - Eu sou uma serva de Deus;
que aconteça comigo o que o senhor acabou de me
dizer! E o anjo foi embora.
39. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa
para uma cidade que ficava na região montanhosa da
Judéia.
40. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou
Isabel.
41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança
se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do
Espírito Santo,
42. Isabel disse bem alto: - Você é a mais abençoada
de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é
abençoada também!
43. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha
me visitar?!
44. Quando ouvi você me cumprimentar, a criança
ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga.
45. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o
que o Senhor lhe disse.

46. Então Maria disse:
47. - A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu
espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador.
48. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva! De
agora em diante todos vão me chamar de mulher
abençoada,
49. porque o Deus Poderoso fez grandes coisas por mim.
O seu nome é santo,
50. e ele mostra a sua bondade a todos os que o
temem em todas as gerações.
51. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os
orgulhosos com todos os planos deles.
52. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os
humildes em altas posições.
53. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos
embora com as mãos vazias.
54. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos
antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo.
Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a
todos os seus descendentes, para sempre.
Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
-

Homenagens às Mães

-

Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
AVISOS

Oficina de Oração – No dia 05 de junho ás 19:30h teremos
mais uma reunião de oração. Queremos desafiar todos os
membros da igreja para está conosco nesse dia.
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

