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

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

1º Domingo – Manhã

07/07

1º Domingo – Noite

07/07

2º Domingo – Manhã

14/07

2º Domingo – Manhã

14/07

3º Domingo – Noite

21/07

3º Domingo – Manhã

21/07

4º Domingo – Noite

28/07

4º Domingo – Noite

28/07

Responsáveis

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
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DESLIGUE MÁS INFLUÊNCIAS RECEBIDAS
Se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus,
porém, afirmou-lhe: Está escrito! (Mateus 4.3-4).

Julho
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Mis. Luciel
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Thomaz
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Marcela
Pregador: Rev. Erivan

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

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:

O meio em que vivemos, nossos pais, familiares, amigos, ambiente
de trabalho, escola, faculdade e até a igreja, diariamente nos influenciam
em nosso jeito de ser, pensar e agir. Isso ocorre desde o nascimento e, na
maior parte do tempo, de forma imperceptível. Algumas influências ajudam
diretamente na formação do nosso caráter e princípios, outras, em vez de
nos ajudarem a crescer, nos levam a decisões que podem nos causar
grandes problemas. Não podemos nos enganar pensando que temos
controle sobre todos os tipos de influências que recebemos, tanto boas
quanto ruins; mas o que faremos com elas é que dirá o quanto temos sido
seus escravos.
Você deve se lembrar da história de João Batista que, depois de
anunciar a vinda de Jesus, teve sua cabeça cortada por causa da má
influência que Herodes recebeu (Marcos 6.14-29). A Bíblia nos conta que
Herodes, apesar de temer a influência de João Batista e até reconhecer que
ele era um homem justo e santo, não teve força para dizer não a um pedido
tão maldoso de um coração mal-intencionado. Em nossos relacionamentos,
será que não temos prejudicado ou até matado emocionalmente pessoas
por causa de más influências que temos recebido? Herodes, apesar de
admirar e ouvir com prazer as palavras de João Batista, não quebrantou seu
coração a essas palavras e, por isso, não encontrou força para se desligar
dessa influência tão maléfica em sua vida.
O que fazer, então, para nos desligar das más influências que
receberemos e não cometer o mesmo erro que Herodes?
Nosso maior exemplo é Jesus! Ele foi humano e recebeu influências
como todos nós, porém soube blindar seu coração, suas emoções e sua
razão contra as influências recebidas. Quando foi tentado pelo diabo, não se
deixou influenciar pelas palavras e intenção daquele que queria frustrar os
planos de seu Pai. E como ele conseguiu? Mantendo-se firme na Palavra
(Mateus 4.4, 7, 10)! Jesus sabia que sua maior arma contra toda e qualquer
influência maléfica era a Palavra de Deus! Foi assim que Jesus conseguiu
desligar-se das más influências que o diabo estava tentando imprimir em
sua vida. Ele tinha convicção de que era Filho de Deus e de que não existia
nada mais importante que isso.
Assim, é necessário conhecermos a Palavra de Deus, pois jamais
deixará dúvidas sobre nossa identidade, nosso maior tesouro e nosso Deus!
Ela confrontará as maldades que nos rodearem e nos trará convicção de
propósito. Quando alguma influência ruim vier até você, não tenha medo,
debruce-se sobre a Palavra, pois ela blindará o seu coração e sua mente,
fazendo com que você caminhe firme nos propósitos e influências de Jesus!
Camila Palhão Zemuner

LITURGIA-16/06/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 8
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Romanos 5.1-11
1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele,
temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta
vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes
nessa graça e nos alegramos na esperança de participar
da glória de Deus.
3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos
que os sofrimentos produzem a paciência,
4. a paciência traz a aprovação de Deus, e essa
aprovação cria a esperança.
5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus
derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito
Santo, que ele nos deu.
6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo
morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus.
7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que
obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para
morrer por uma pessoa boa.
8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama: Cristo
morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado.
9. E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte
de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres,
por meio dele, do castigo de Deus.
10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus
amigos por meio da morte do seu Filho. E, agora que
somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos
salvos pela vida de Cristo.
11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por
causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus
Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 16/06/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 29
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Provérbios 8.1-4,22-31
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em João 16.12-15
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Cantina – Após nossas programações dominicais
teremos sempre cantina, todo o valor arrecadado
será destinado para as obras da igreja.
Escola Bíblica de Férias – No dia 6 de Julho
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

