Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

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

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: 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
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Uma fonte a jorrar!
“Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água
amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar
azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também, uma
fonte de água salgada não pode dar água doce.” (Tiago 3.11-
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Danúbia da Silva Costa
Valmundo Monteiro Costa
Marli de Souza Nunes Câmara
Patrícia Ribeiro da Silva
Elisa Ribeiro Bruder
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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:

Vivemos dias de extremos! As posições estão cada vez
mais radicais, grupos se isolam, pessoas de ofendem, e o que
era opção meramente pessoal passou a ser separador entre as
pessoas.
É nesse contexto que somos desafiados a pensar como
cristãos: que diferença nós estamos fazendo? Quando somos
afrontados por causa de nossas posições, como temos
respondido? E quanto aos nossos posicionamentos, como
agimos diante da divergência?
É fundamental que não tiraremos do centro de nosso
pensamento e conduta o Evangelho de Jesus, seus
ensinamentos e princípios. Eles são a base da nossa fé e
expressam a vontade de Deus para os seus filhos. Não há
como negociar e adotarmos outros valores que não esses que
emanam do evangelho, quando insistimos em fazer isso nos
apartamos do evangelho e passamos a agir guiados pelo
príncipe deste mundo.
Nesse sentido, quando olhamos pela janela para o lado de
fora e vemos a onda de intolerância, de ódio, de desejo de
morte aos inimigos, observamos as pessoas se digladiando com
ofensas e falatórios, pessoas que rompem relacionamentos,
abandonam família e até deixam a igreja... precisamos ainda
mais nos voltar ao Evangelho, com toda humildade e
submissão à orientação dAquele que nos chamou. Não
podemos nunca agir como age o mundo, por mais que sejam
uma maioria assustadora, as maiorias não mudam a vontade de
Deus pra nós.
Que o amor de Deus flua em nós, como uma água doce
que sacia os sedentos!
Rev. Erivan Júnior
Pastor da Igreja

LITURGIA-07/07/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 30
Oração de Invocação
Cânticos de Louvor
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
Leitura Responsiva do AT em 2 Reis 5.1-14
1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito
respeitado e estimado pelo rei do seu país porque, por meio
de Naamã, o SENHOR Deus tinha dado a vitória ao exército
dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma
terrível doença da pele.
2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam
levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou
sendo escrava da mulher de Naamã.
3. Um dia a menina disse à patroa: - Eu gostaria que o meu
patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois
ele o curaria da sua doença.
4. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a
menina tinha dito.
5. E o rei ordenou: - Vá falar com o rei de Israel e entregue
esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns trezentos e
cinqüenta quilos de prata, e uns setenta quilos de ouro, e dez
mudas de roupas finas.
6. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para
apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você
o cure."
7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas
em sinal de medo e exclamou: - Como é que o rei da Síria
quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu
sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele
está querendo briga!
8. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e
mandou dizer ao rei: - Por que o senhor está tão
preocupado? Mande que esse homem venha falar
comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em
Israel!
9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na
porta da casa de Eliseu.
10. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse
a ele que fosse se lavar sete vezes no rio Jordão, pois
assim ficaria completamente curado da sua doença.
11. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: - Eu pensava
que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria
ao SENHOR, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar
doente e me curaria!
12. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em
Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra

de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar
curado? E foi embora muito bravo.
13. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele
estava e disseram: - Se o profeta mandasse o senhor fazer
alguma coisa difícil, por acaso, o senhor não faria? Por que é
que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar
curado?
14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou
sete vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou
completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia
como a de uma criança.
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 07/07/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 93
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Lucas 10.1-12
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Cantina – Após nossas programações dominicais teremos
sempre cantina, todo o v alor arrecadado será destinado
para as obras da igreja.
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

