Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Moacir
Ceia Noite
Terças

23/06
Ester

30/06
Rodrigo

Francisco

Moacir

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

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. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rejane
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Crianças
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
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NÓS SOMOS UM CORPO,
O CORPO DE CRISTO

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:

“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros
desse corpo” (1Co 12.27).
O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, evoca
uma das principais figuras da igreja para ensinar que não devemos
lutar uns contra os outros, mas devemos servir uns aos outros.
Somos um corpo com diferentes membros e cada membro trabalha
para servir ao corpo. Três verdades são destacadas pelo veterano
apóstolo:
Em primeiro lugar, a unidade do corpo (1Co 12.12,13). A igreja
é o corpo de Cristo. Só existe uma igreja, um corpo, um rebanho,
uma noiva. Todos aqueles que foram predestinados, chamados,
justificados e glorificados fazem parte desse corpo. Exatamente
quando cremos em Cristo, somos batizados pelo Espírito nesse
corpo. Passamos, então, a fazer parte da família de Deus.
Tornamo-nos membros da igreja do Deus vivo. Tornamo-nos filhos
de Deus e ovelhas do seu pastoreio. Não importa a cor da nossa
pele, a nossa condição social ou mesmo a nossa denominação. Se
estamos em Cristo, somos um.
Em segundo lugar, a diversidade dos membros do corpo (1Co
12.14-23). O corpo é um só, mas possui muitos membros. Os
membros são diversos, mas todos pertencem ao mesmo corpo. É
Deus quem dispôs os membros no corpo como lhe aprouve. Por
isso, no corpo não pode existir competição. Não há espaço no
corpo para complexo de superioridade. A diversidade dos membros
não é uma negação da unidade corpo, mas uma prova
incontestável de sua funcionalidade e beleza.
Em terceiro lugar, a mutualidade no corpo (1Co 12.24-31). Os
membros estão no corpo não para competirem uns com os outros,
mas para servirem uns aos outros. Cada um é colocado por Deus
para uma atividade peculiar. Deixar de cumprir o seu papel é
prejudicar todo o corpo. Nenhum membro do corpo é
autossuficiente. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos
suprir as necessidades uns dos outros. Nenhum crente possui
todos os dons espirituais. Esse cuidado recíproco no corpo e esse
amor prático na igreja demonstra ao mundo a eficácia do
evangelho.
Rev. Hernandes Dias Lopes

LITURGIA-23/06/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 46
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Lucas 8.26-33

26. Jesus e os discípulos chegaram à região de
Gerasa, no lado leste do lago da Galiléia.
27. Assim que Jesus saiu do barco, um homem
daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse
homem estava dominado por demônios. Fazia
muito tempo que ele andava sem roupas e não
morava numa casa, mas vivia nos túmulos do
cemitério.
28. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no
chão diante dele e disse bem alto: - Jesus, Filho do
Deus Altíssimo! O que o senhor quer de mim? Por
favor, não me castigue!
29. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o
espírito mau sair dele. Esse espírito o havia
agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a
amarrar os pés e as mãos do homem com
correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o
demônio o levava para o deserto.
30. Jesus perguntou a ele: - Como é que você se
chama? - O meu nome é Multidão! - respondeu ele.
(Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado
nele.)
31. Aí os demônios começaram a pedir com
insistência a Jesus que não os mandasse para o
abismo.
32. Muitos porcos estavam comendo num morro ali
perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus
que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou.
33. Então eles saíram do homem e entraram nos
porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro
do lago, e se afogaram.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 23/06/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 47
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em 1 Reis 19.1-14
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Gálatas 3.21-29
- 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

