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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Daniel teve o necessário!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Danúbia da Silva Costa
Valmundo Monteiro Costa
Marli de Souza Nunes Câmara
Patrícia Ribeiro da Silva
Elisa Ribeiro Bruder

02
07
07
18
26

02
07
07
18
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:

A vida particular de um líder traz impactos à sua vida pública?
Não há dúvidas sobre isso. Daniel ilustra por que o caráter
desempenha um papel tão vital.
Quando lemos Daniel, percebemos que ele poderia
simplesmente ter abandonado sua identidade e tentado sobreviver
à experiência de ser um cativo numa terra estranha. Em vez disso,
ele jamais abriu mão de uma vida disciplinada e idônea e de seu
compromisso pessoal. Reflita sobre o caráter que ele demonstrou
nos momentos em que foi testado sob o governo dos reis da
Babilônia:
1. Sua dieta: Daniel não comeu alimentos ritualmente impuros, mas
alimentou-se apenas de vegetais.
2. Sua motivação: Ele não tomou para si os créditos por interpretar
sonhos; em vez disso, glorificou a Deus.
3. Sua honestidade: Daniel falou a verdade às autoridades, apesar
do risco de ganhar desafetos e adquirir impopularidade.
4. Sua disciplina: Ele continuou orando diariamente, ainda que isso
pudesse lhe custar a vida.
5. Sua integridade: Não teve nenhum interesse em subornos ou
compensações.
6. Suas convicções: Permaneceu comprometido com seus amigos
e suas crenças, mesmo tendo alcançado altos postos.
A maneira como um líder administra as circunstâncias da vida
fala muito sobre o seu caráter. A crise não determina,
necessariamente, o caráter do líder, mas, certamente, ela o revela.
A adversidade faz a pessoa escolher entre dois caminhos: o caráter
ou a concessão. Cada vez que um líder escolhe o caminho do
caráter, ele fica mais forte. O caráter é o fundamento no qual o líder
constrói sua vida. Tudo começa com o caráter, porque a liderança
opera na base da verdade. As pessoas só seguirão um líder
quando confiarem nele. O caráter transmite credibilidade, faz
ganhar o respeito, cria a persistência e conquista a confiança.
O que todo líder precisa saber sobre o caráter:
1. Ter caráter é mais do que falar. Qualquer pessoa pode dizer que
tem caráter, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter.
2. O talento é um dom, mas o caráter é uma escolha. Não temos
controle nenhum sobre várias coisas da vida.
3. Os líderes não podem ir além das limitações de seu caráter. O
caráter tanto poderá limitar quanto apoiar um líder, dependendo de
sua força.
Bíblia da Liderança Cristã, SBB

LITURGIA-21/07/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 52
Oração de Invocação
Cânticos de Louvor
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
Leitura Responsiva do NT em Colossenses 1.15-23
15. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível;
ele é superior a todas as coisas criadas.
16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra,
tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os
poderes espirituais, as forças, os governos e as
autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o
Universo.
17. Antes de tudo, ele já existia, e, por estarem unidas com ele,
todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia.
18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, e é ele quem dá
vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho, que foi ressuscitado
para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si
mesmo a natureza completa de Deus.
20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o
Universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio
da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para
si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu.
21. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele
por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam.
22. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz,
Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de
trazê-los à sua presença para serem somente dele, não
tendo mancha nem culpa.
23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um
alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam
quando ouviram a boa notícia do evangelho. Foi desse
evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse evangelho
que tem sido anunciado no mundo inteiro.

4 – Edificação
- Proclamação da Palavra – Mis. Luciel
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 21/07/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 90
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Mateus 20.1-16
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Missionário Luciel – Nosso pastor estará ausente
esse domingo e o Mis. Luciel, da nossa Congregação
de Itaboraí, pregará e ministrará a Ceia do Senhor no
culto matinal.
116 anos da IPIB – Nossa denominação completará
116 anos de organização, e nós teremos uma
programação especial:
Dia 03/08 – Culto com as Igrejas do presbitério na 5ª
IPI;
Dia 04/08 – Culto de Ação de Graças aqui na nossa
Igreja.
Prepare-se e participe conosco.
Cantina – Após nossas programações dominicais
teremos sempre cantina, todo o valor arrecadado será
destinado para as obras da igreja.
Oficina de Oração – No dia 31 de Julho, dia em que
nossa Igreja completa 116 anos de Organização,
iremos ter um tempo de oração, convidamos todos os
nossos irmãos e irmãs para juntos buscarmos ao nosso
Deus no dia 31 de Julho á 19:30h aqui na Igreja.
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 nom

