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Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês
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Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
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João serviu a Deus com ardor
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Conheça-nos:

―Paixão‖ é, provavelmente, a melhor palavra para descrever João
Batista. E esse sentimento ardente teve início antes mesmo de ele
nascer. João agitou-se no ventre de Isabel quando Maria contou a ela
que estava grávida (Lc 1.41). Sua paixão por Deus cresceu de tal forma
que, depois que ele iniciou seu ministério público, passou a viver
sozinho no deserto, vestindo roupas de pelos de camelo e um cinto de
couro, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre (Mt 3.4). Ele era
radical e destemido, e todos podiam ver isso.
João precisava de paixão para poder cumprir seu chamado divino.
Todo pioneiro precisa desse ardor dentro de si. Pessoas pioneiras não
se contentam em buscar apenas sua subsistência. Elas criam coisas.
As pessoas comuns as veem como pessoas excêntricas, mas sua
paixão atrai novos visionários.
De onde vinha a paixão de João?
1. Ele separava um tempo para ficar sozinho. Antes de João iniciar seu
ministério público, ele viveu no deserto e dedicou muito tempo a Deus.
Seu coração fervia na presença de Deus e ele tinha dificuldade de
permanecer quieto.
2. Ele se sentia tomado pela sua missão. João tinha conhecimento da
identidade de Jesus e sabia de sua missão iminente. Por essa razão,
com urgência, passou a preparar o caminho para a vinda de Cristo.
3. Ele possuía temperamento e jeito de ser magnéticos. João é descrito
como a voz que clama (Lc 3.4) e como aquele que exorta (Lc 3.18).
Como um ímã, ele atraía alguns e repelia outros.
4. Ele possuía um senso de justiça muito forte. Quando as pessoas lhe
perguntavam sobre o que deveriam fazer, ele lhes dizia para fazer
justiça (Lc 3.10-14). Essa sede de justiça é o que lhe dava
direcionamento. Ele não queria ficar quieto até que o resultado não
aparecesse.
5. Ele via as coisas como ―ou é ou não é‖. Enquanto muitos pastores e
homens de negócios acham que isso é radical demais, essa
característica era parte daquilo que dava a João toda a sua paixão.
6. Ele não se satisfazia com outra coisa senão a ação. João era
pragmático. Ele achava que não bastava que as pessoas apenas
falassem em arrependimento e fé. Ele disse aos fariseus que eles
deveriam fazer brotar frutos para provar seu arrependimento.
A paixão contribui para um ministério eficaz. Portanto, reflita acerca
de como será possível fazer crescer a sua paixão.
*Bíblia da Liderança Cristã, SBB

LITURGIA-28/07/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 76
Oração de Invocação
Cânticos de Louvor
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
Leitura Responsiva do NT em Lucas 11.1-13
1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou
de orar, um dos seus discípulos pediu: — Senhor, nos ensine a
orar, como João ensinou os discípulos dele.
2. Jesus respondeu: — Quando vocês orarem, digam: ―Pai,
que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o
teu Reino.
3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos.
4. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos
todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos
tentados.‖
5. Então Jesus disse aos seus discípulos: — Imaginem que um
de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite, e lhe diga:
―Amigo, me empreste três pães.
6. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem, e eu
não tenho nada para lhe oferecer.‖
7. — E imaginem que o amigo responda lá de dentro: ―Não me
amole! A porta já está trancada, e eu e os meus filhos estamos
deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães.‖
8. Jesus disse:
— Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante
porque é amigo dele, mas certamente se levantará por
causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar.
9. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão; procurem e
vocês acharão; batam, e a porta será aberta para vocês.
10. Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que
procuram acham; e a porta será aberta para quem bate.
11. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao
seu filho, quando ele pede um peixe?
12. Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião
13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos
seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito
Santo aos que lhe pedirem!

-

Momento de Intercessão

4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 28/07/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 85
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do AT em Joel 3.16-21
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Escola Dominical – Hoje não teremos escola
Dominical. Nossa escola volta do recesso no próximo
domingo com a apresentação do material que será
estudado nas salas.
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 nome da
Igreja

