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
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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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A IMPORTÂNCIA DA HONRA
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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:

“Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a
quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem
honra, honra” (Romanos 13:7).
O que é honrar? A honra está associada a um
reconhecimento; honrar é valorizar, reconhecer.
Em primeiro lugar, devemos honrar a Deus sobre todas as
coisas, por meio do nosso vive nosso exemplo, família e ministério.
O Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, glória, louvor e
adoração.
O sacerdote Eli preferiu honrar seus filhos antes de honrar
a Deus. Seus filhos estavam tratando com desprezo as ofertas do
Senhor e os ofertantes. Eram maliciosos e promíscuos, mas
mesmo sabendo de tudo que os filhos faziam de errado, Eli foi
omisso, não os disciplinou, não os corrigiu. Por isso, o Senhor
proferiu uma dura sentença contra Eli e sua casa: “Portanto, o
Senhor, o Deus de Israel, declara: ‘Prometi à sua família e à
linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre’.
Mas agora o Senhor declara: “Longe de mim tal coisa! Honrarei
aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão
tratados com desprezo” (1 Samuel 2:30).
Honramos ao Senhor quando honramos nossas
autoridades, aqueles que estão sobre nós, nossa liderança.
Devemos ter o devido respeito, “pois não há autoridade que não
venha de Deus; as autoridades que existem foram por Ele
estabelecidas”(Romanos 13:1).
Honramos ao Senhor quando honramos nossa família.
Quando há reconhecimento, respeito e gratidão teremos
relacionamentos saudáveis. O marido deve honrar a esposa,
amando-a, tratando-a com dignidade e não como um objeto. Da
mesma forma a esposa deve tratar seu marido com todo respeito e
consideração.
Os filhos devem honrar pai e mãe: “Filhos, obedeçam a
seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe”,
este é o primeiro mandamento com promessa: “para que tudo te
corra bem e tenhas longa vida sobre a terra” (Efésios 6:1-3).
Honramos ao Senhor quando honramos nossos irmãos,
nosso próximo. Devemos tratar-nos em honra uns aos outros e a
Deus toda a honra e toda glória!
Pr. Paulo Jessé de Lima

LITURGIA-19/05/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 75
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura de 1 Sm 24.31-35
- Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em João 13.31-35
31. Quando Judas saiu, Jesus disse: - Agora a natureza
divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é
revelada também a natureza gloriosa de Deus.
32. E, se por meio dele a natureza gloriosa de Deus
for revelada, então Deus revelará em si mesmo a
natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso
agora mesmo.
33. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo.
Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse
aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou.
34. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns
aos outros. Assim como eu os amei, amem também
uns aos outros.
35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que
vocês são meus discípulos.
36. Simão Pedro perguntou a Jesus: - Senhor, para
onde é que o senhor vai? Jesus respondeu: - Você
não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você
poderá me seguir!
37. Pedro tornou a perguntar: - Senhor, por que eu não
posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo
senhor!
38. - Está mesmo? - perguntou Jesus. - Pois eu afirmo
a você que isto é verdade: antes que o galo cante,
você dirá três vezes que não me conhece.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 19/05/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 148
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Atos 11.1-18
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Encontro de homens – Na próxima terça-feira, 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

