Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Moacir
Ceia Noite
Terças

02/06
Maria José
Caio

06/06
Rodrigo
Lucas

16/06
Rejane

26/06
Ester

30/06
Rodrigo

Josias

Francisco

Moacir

Maria José
Caio

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

1º Domingo – Manhã

02/06

1º Domingo – Noite

02/06

2º Domingo – Manhã

09/06

2º Domingo – Noite

09/06

3º Domingo - Manhã

16/06

3º Domingo - Noite

16/06

4º Domingo – Manhã

23/06

4º Domingo – Noite

23/04

5º Domingo – Manhã

30/06

5º Domingo – Noite

30/06

Responsáveis

Direção: Josias Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thomaz
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rejane
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Crianças
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Presb. Delcy Jr

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Paula de Lima Pontes de Sousa
Ana Ester Carvalho Varella
Sueli Souza Nunes de Paula
Maria José da Silva Costa
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Processo de Revitalização

03
12
15
30

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:

“Jesus disse: - Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é
o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta,
embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele
poda a fim de que fiquem limpos e dêem mais uvas ainda.”
João 15.1-2
Às vezes ouvimos falar de revitalização e nos questionamos
a respeito desse processo: Por que precisamos? Mas igreja precisa
passar por isso? Seria isso um processo de mercantilização?
Dentre tantos outros questionamentos que podemos fazer. Alguns
pressupostos precisam ser esclarecidos:
As comunidades cristãs precisam passar por um processo de
revitalização! E isso se faz urgente para que não aconteça conosco
o que aconteceu com Igreja da Europa, que cultivou seus belos
templos e “dogmas” e acabou morrendo dando lugar à adoração
pagã e ao ateísmo. Nossa Igreja (Comunidade local) não pode se
conformar apenas com a nossa longa história, que no passado já
foi uma igreja relevante e vibrante, e celebrarmos isso apenas no
passado. Precisamos pensar hoje, como sermos uma igreja
simpática, cheia do Espírito Santo e que opera sinais hoje? Ou
fazemos isso ou morreremos como as igrejas da Europa!
A cidade precisa da nossa Igreja! O pecado se multiplica, a
maldade está alcançando indicies assustadores, as pessoas
buscam desesperadamente algo que respondam aos seus anseios
e vazios. E nesse contexto Deus tem nos preservado como Igreja,
não podemos nos excluir ou nos omitir dessa tarefa.
O processo de revitalização é marcado por uma profunda
análise do nosso contexto. Não adianta vivermos em 2019
querendo fazer o mesmo que era feito em 1903, o mundo é outro,
as pessoas são outras, os anseios são outros, os dilemas são
outros e a forma de comunicação é outra. E é entendendo esse
contexto que precisamos ter coragem de nos comunicar com esse
mundo, compreendendo suas linguagens e apresentando-lhes a
Cristo.
E assim, nossa igreja começa a viver um novo tempo,
pensando no presente e de olho no futuro, buscando comunicar de
forma eficiente a única mensagem que pode transformar vidas: O
Evangelho de Jesus.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA-02/06/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 97
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura de Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Apocalipse 22.6-8,1214,16-17,20-21
6. Então o anjo me disse: - Essas palavras são
verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que
dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para
mostrar aos seus servos as coisas que precisam
acontecer logo.
7. - Escutem! - diz Jesus. - Eu venho logo! Felizes os
que obedecem às palavras proféticas deste livro!
8. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando
acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que
me mostrou
12. - Escutem! - diz Jesus. - Eu venho logo! Vou trazer
comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada
um de acordo com o que tem feito.
13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o
Princípio e o Fim.
14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas,
pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore
da vida e de entrar na cidade pelos seus portões!
16. - Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas
coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente
do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã.
17. O Espírito e a Noiva dizem: - Venha! Aquele que
ouve isso diga também: - Venha! Aquele que tem sede
venha. E quem quiser receba de graça da água da
vida.
20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: Certamente venho logo! Amém! Vem, Senhor Jesus!
21. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.

4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 02/06/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 93
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Atos 16.16-34
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Oficina de Oração – No dia 5 de junho (Próxima
terça) ás 19:30h teremos mais uma Oficina de
Oração, prepare-se e participe conosco, vamos
buscar a Deus juntos!
Encontro de Homens – Os homens se reunião na
terça-feira passada e resolveram que passarão a se
reunir de 15 em 15 dias. Será um tempo de
crescimento juntos! Participe conosco!
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

