Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

28/07
Ester
Francisco

04/08
Maria José
Caio

11/08
Rodrigo
Lucas

18/08
Rejane

25/08
Ester

Josias

Francisco

Maria José
Caio

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

1º Domingo – Manhã

04/08

1º Domingo – Noite

04/08

2º Domingo – Manhã

11/08

2º Domingo – Noite

11/08

3º Domingo – Manhã

18/08

3º Domingo – Noite

18/08

4º Domingo – Manhã

25/08

4º Domingo – Noite

25/08

Responsáveis

Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Conselho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Josias Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
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Eu amo minha Igreja!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Francisco das Chagas Alves dos Santos
Neuza Helena da Silva Santos
Alessandra Alessandroff Netto
Ruth Léa Godoy da Silva
Josias de Medeiros Câmara Junior

03
04
04
15
23

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:

Hoje celebramos os 116 anos do surgimento da nossa Igreja.
Um tempo de festa e de celebração, um tempo de reflexão e
também precisa ser um tempo de compromisso e engajamento.
Nossa igreja nasceu como um ser humano, pequeno e vulnerável,
éramos apenas 7 pastores e 15 presbíteros que logo se
multiplicaram pelo país chegando a todas as regiões, do norte ao
sul.
Somos parte dessa igreja que nasceu e cresceu em um
ambiente cheio de dificuldades, e que no passado muitos homens e
mulheres de Deus dedicaram suas vidas para que o evangelho
fosse pregado e que as comunidades presbiterianas independentes
se espalhassem e perseverassem firmes em toda parte.
Hoje os tempos são outros, os desafios são diferentes, mas
continuamos com o mesmo objetivo: nos espalharmos pelo país e
perseverarmos firmes na verdade que recebemos.
Neste momento de celebração é importante:
Celebrarmos a Deus. Ele usou e tem usado essa igreja para
abençoar a nós e a nossa família. Esse sentimento precisa
anteceder qualquer outro no que se refere a igreja. No decorrer da
caminhada, temos visto o contrário, alguns que colocam os
problemas e dificuldades antes da celebração por tudo que a Igreja
tem feito em nós através da igreja.
Nos envolver. Além de celebração precisamos participar
ativamente da nossa comunidade. Essa participação não é a mera
audiência, como quem participa de uma platéia, mas um
envolvimento de vida, gastando tempo, contribuindo
financeiramente, vivendo a vida da comunidade.
Amar a nossa comunidade. Em tempo de relacionamentos
descartáveis e de portabilidades, precisamos desenvolver uma
estratégia pessoal e familiar para amar nossa comunidade,
valorizar e lutar por ela mesmo em dias difíceis ou situações
adversas nos atinjam, não abandonamos aos que amamos, assim
como Jesus não nos abandonou em meio aos nossos pecados.
Que possamos viver os 116 anos da nossa Igreja. Com os
olhos e coração fixados nos nossos 120! Há muito para fazer e
Deus conta com cada um de nós!
Rev. Erivan Jr
Pastor da Igreja

LITURGIA-04/08/19 - Culto de Ação de Graças
pelos

116 anos da IPI do Brasil
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Prelúdio
A Igreja se reúne para adorar
Leitura do Salmo 125
Oração de Invocação
Hino 03

2 – A Igreja reconhece seus erros
- Oração de Confissão
- Declaração de perdão
3 – A Igreja celebra por sua história
- Leitura Responsiva do AT em Deuteronômio
4.32-40
- Momento de Intercessão
# Oração pela nossa Nação
# Oração pela IPI do Brasil
# Pela nossa Igreja local
- Participação da Congregação de Itaboraí
- Leitura Responsiva do NT Efésios 1.3-12
3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor
Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por
estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os
dons espirituais do mundo celestial.
4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia
escolhido para sermos dele por meio da nossa
união com Cristo, a fim de pertencermos
somente a Deus e nos apresentarmos diante dele
sem culpa. Por causa do seu amor por nós,
5. Em amor nos predestinou para sermos adotados
como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o
bom propósito da sua vontade,
6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa
graça, que ele nos deu gratuitamente por meio
do seu querido Filho.
7. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos
libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados.
Como é maravilhosa a graça de Deus,
8. que ele nos deu com tanta fartura! Deus, em
toda a sua sabedoria e entendimento,

9. fez o que havia resolvido e nos revelou o plano
secreto que tinha decidido realizar por meio de
Cristo.
10. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da
autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e
na terra.
11. Todas as coisas são feitas de acordo com o
plano e com a decisão de Deus. De acordo com a
sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido
desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o
seu povo, por meio da nossa união com Cristo.
12. Portanto, digo que nós, que fomos os
primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo,
louvemos a glória de Deus.
-

Cânticos de Louvor
Ofertório Especial

4 – Uma doce voz que nos encoraja a prosseguir
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
 Convite à Mesa
- Afirmação de Fé:
Creio em Deus Pais, Todo-Poderoso, Criador do
Céu e da Terra.
Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso
Senhor, o qual foi concebido por obra do
Espírito Santo; nasceu da então virgem Maria;
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado; desceu ao
Hades; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia;
subiu ao Céu; está sentado a mão direita de
Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para
julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja
Universal; na Comunhão dos Santos; na
Remissão dos Pecados; na Ressurreição do
Corpo; na Vida Eterna.
Amém!
- Hino Oficial da IPI do Brasil
5 – Um desafio constante: Avançar!
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

