Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

30/06
Rodrigo
Moacir

07/07
Maria José
Caio

14/07
Rodrigo

21/07
Rejane

28/07
Ester

Lucas

Josias

Francisco

Ester
Francisco

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

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: Crianças
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
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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
Maria José da Silva Costa
Danúbia da Silva Costa
Valmundo Monteiro Costa
Marli de Souza Nunes Câmara
Patrícia Ribeiro da Silva
Elisa Ribeiro Bruder

Já chegamos ao meio do ano!

30/06
02
02
07
07
07
07
18
18
26
26

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:

“Os dias em que vivemos são maus; por isso
aproveitem bem todas as oportunidades que vocês
têm.” (Efésios 5.16).
O tempo está passando rápido demais, ontem foi natal e
agora já estamos encerrando o mês de junho. Um ano cheio de
peculiaridades e repleto de acontecimentos bons e ruins. O país
e o mundo estão ávidos por uma transformação que não
acontece e nós nos encontramos no meio de tudo isso.
As notícias que ouvimos são quase sempre desanimadoras,
elas falam de tragédias, maldades e da desesperança que tem
marcado o nosso tempo. E para piorar, tudo isso tem
encontrado um eco muito grande em corações aflitos e
perturbados gerando uma escalada de suicídio assustadora, de
pessoas em todas as camadas sociais, graus de escolaridade e
religião.
Diante de tudo isso, um grito ensurdecedor tem ecoado em
meu coração: “Estou falando de vida?”. As igrejas de forma
geral, tem adotado outros discursos que não o da vida, Jesus
tem sido mercadejado por alguns, outros simplesmente querem
silenciar em meio às multidões, E o questionamento de Deus
continua a falar ao meu coração: Estou falando de vida?
Temos ouvido falar de pessoas próximas desistindo da vida,
pessoas se entregando a enfermidades físicas e psíquicas,
pessoas que experimentam de tudo em busca de alívio de seus
sofrimentos numa caminhada sem sucesso, mas não são
apresentadas a Aquele que é capaz de fazer nascer vida
verdadeira, a Aquele que é capaz de mudar todas as situações,
Aquele capaz de aliviar todos os fardos que as pessoas
carregam.
É tempo de aproveitarmos o Tempo! É tempo de falar de
Jesus. Não deixemos que as mazelas desse tempo nos
sufoquem e nos impeçam de falar de Jesus, Aquele que mudou
a nossa vida e quer mudar a vida daqueles que dEle se
aproximam!
Rev. Erivan Júnior
Pastor da Igreja

LITURGIA-30/06/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 77.11-20
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Lucas 9.51-62

51. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o
céu, ele resolveu ir para Jerusalém.
52. Então mandou que alguns mensageiros fossem
na frente. No caminho eles entraram em um
povoado da região de Samaria a fim de prepararem
um lugar para ele.
53. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus
porque viram que ele estava indo para Jerusalém.
54. Quando os seus discípulos Tiago e João viram
isso, disseram: - O senhor quer que a gente mande
descer fogo do céu para acabar com estas
pessoas?
55. Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu.
56. Então ele e os seus discípulos foram para outro
povoado.
57. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho,
um homem disse a Jesus: - Eu estou pronto a seguir o
senhor para qualquer lugar onde o senhor for.
58. Então Jesus disse: - As raposas têm as suas
covas, e os pássaros, os seus ninhos. Mas o Filho
do Homem não tem onde descansar.
59. Aí ele disse para outro homem: - Venha comigo.
Mas ele respondeu: - Senhor, primeiro deixe que eu
volte e sepulte o meu pai.
60. Jesus disse: - Deixe que os mortos sepultem os
seus mortos. Mas você vá e anuncie o Reino de
Deus.
61. Outro homem disse: - Eu seguirei o senhor, mas
primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família.
62. Jesus respondeu: - Quem começa a arar a terra
e olha para trás não serve para o Reino de Deus.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 30/06/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 95
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Gálatas 5.6-20
- 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 com a 1ª IPI:
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

