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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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Jesus é Jesus!
“Jesus respondeu: - Eu sou o caminho, a
verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a
não ser por mim.” João 14.6
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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:

Alguns dias atrás eu li uma frase estampada em uma
camisa dizendo "ser diferente é normal". Pensando sobre o
que a frase quer dizer eu entendi que se referia às questões
de aceitação e tolerância mas olhando ao pé da letra percebi
que a própria frase tira o poder das palavras que estão nela
pois diferente é alguma coisa diferente e normal é uma coisa
normal.
Jesus disse "Eu sou o caminho, a verdade e a vida..."
mas o problema é que em inúmeras situações relativizamos
o cristianismo conforme nossas limitações e percepções
sobre a vida.
Jesus em infinita sabedoria não somente diz que ele é
o caminho, pois assim poderíamos dizer que ele é um
caminho o que nos dá margem para pensar que existam
outros tantos também eficazes. Ele completou a frase
dizendo "ninguém vem ao Pai a não ser por mim" e isso nos
ensina que existe um risco muito grande pois quando
relativizamos o poder de Jesus e de sua palavra estamos
moldando conforme nossa própria necessidade.
A verdade é que diferente é diferente, igual é igual o
que muda é a forma como percebemos e estamos dispostos
a respeitar isso, assim como Jesus é Jesus independente do
fato de estarmos ou não seguindo-o.
Caio Ferreira
(Diácono e Seminarista da 1ª IPI)

LITURGIA-09/06/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 104.24-34
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura do AT Joel 2.28-32
Leitura de Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em João 14.1-14
1. Jesus disse: - Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e
creiam também em mim.
2. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou
preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu
já lhes teria dito.
3. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês,
voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver
vocês estejam também.
4. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde
eu vou.
5. Então Tomé perguntou: - Senhor, nós não sabemos
aonde é que o senhor vai. Como podemos saber o
caminho?
6. Jesus respondeu: - Eu sou o caminho, a verdade e
a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por
mim.
7. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o
meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto.
8. Filipe disse a Jesus: - Senhor, mostre-nos o Pai, e
assim não precisaremos de mais nada.
9. Jesus respondeu: - Faz tanto tempo que estou com
vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me
vê vê também o Pai. Por que é que você diz: "Mostre-nos
o Pai"?
10. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o
Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu próprio
nome; o Pai, que está em mim, é quem faz o seu
trabalho.
11. Creiam no que lhes digo: eu estou no Pai e o Pai está
em mim. Se vocês não crêem por causa das minhas
palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu
faço.
12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem crê
em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do
que estas, pois eu vou para o meu Pai.

13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a
fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai.
14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em
meu nome.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 09/06/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Isaías 43.1-5a
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Genesis 11.1-11
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Atos 2.1-21
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Escola Bíblica de Férias – Nos dias 6 e 7 de Junho
realizaremos uma EBF aqui na igreja, precisaremos da
ajuda de todos principalmente na divulgação.
Encontros durante a semana – As mulheres, os homens
e os jovens e os pré-adolescentes estão se reunindo
durante a semana para compartilhar a fé e ter um tempo
de comunhão. Informe-se 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

