Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

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
3º Domingo – Manhã

11/08
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
Não haverá Culto
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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Vim para Ficar

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:

Filho, ao te ver assim despreocupado
Sorrindo e correndo pra todo lado
Eu fico pensando, acordado sonhando
Então me pergunto: O que poderei te deixar
Quando desta terra o Senhor me chamar?
Eu quero deixar-te um grandioso penhor!
Talvez um tesouro, de incalculável valor
Para que em todo o tempo da tua vida
Nunca te embaraces nesta árdua lida
Para que sejas próspero, feliz e honrado
Bem sucedido, vitorioso e respeitado
Mas… Onde posso este bem encontrar?
Já procurei no céu, na terra e até no mar
Subi as altas montanhas e desci aos vales
Procurei este tesouro em todos os lugares
Encontrei ouro, prata e pedras preciosas
Mas percebi que são heranças enganosas
Tesouros falhos, que não podem garantir
A tua alegria e a tua segurança no porvir
Então… Lembrei da pérola de grande valor
Que um bom negociante um dia encontrou
Feliz, ele vendeu todos os bens que possuía
E com muita alegria, aquela pérola comprou
Te deixarei esta pérola! E tão somente…
E ela te dará a vida, a paz e a segurança
Terás tudo nesta terra e eternamente
Se guardares esta pérola por herança
Ela é Jesus! O nosso redentor vivo e fiel
Guarde esta pérola. E terás tesouro no céu
Autora: Norma Penido

LITURGIA-11/08/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 95
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura do NT em Mateus 3.13-17
Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do AT em Genesis 22.1-16
1. Algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova. Deus o
chamou pelo nome, e ele respondeu: —Estou aqui.
2. Então Deus disse: —Pegue agora Isaque, o seu
filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá
até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe
mostrar, queime o seu filho como sacrifício.
3. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada,
arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu
para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e dois
empregados foram junto com ele.
4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar, de longe.
5. Então disse aos empregados: —Fiquem aqui com o
jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a
Deus. Daqui a pouco nós voltamos.
6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos
ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois
foram andando juntos.
7. Daí a pouco o menino disse: —Pai! Abraão respondeu:
—Que foi, meu filho? Isaque perguntou: —Nós temos a
lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o
sacrifício?
8. Abraão respondeu: —Deus dará o que for preciso;
ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu
filho. E continuaram a caminhar juntos.
9 e 10. Quando chegaram ao lugar que Deus havia
indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima
dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar,
em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matálo.
11. Mas nesse instante, lá do céu, o Anjo do SENHOR
o chamou, dizendo: —Abraão! Abraão! —Estou aqui—
respondeu ele.
12. O Anjo disse: —Não machuque o menino e não lhe
faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois
não me negou o seu filho, o seu único filho.
13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso
pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi,

pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em
lugar do seu filho.
14. Abraão pôs naquele lugar o nome de “O SENHOR
Deus dará o que for preciso. ” É por isso que até hoje o
povo diz: “Na sua montanha o SENHOR Deus dá o que é
preciso. ”
15. Mais uma vez o Anjo do SENHOR, lá do céu,
chamou Abraão
16. e disse: - Porque você fez isso e não me negou o seu

filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio
nome - diz Deus, o SENHOR - que abençoarei você
ricamente.
- Momento de Intercessão
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

AVISOS
Culto das 18h – Em virtude das celebrações do dia
dos pais hoje não teremos o culto das 18h.
Cantina – Após nossas programações dominicais
teremos sempre cantina, todo o valor arrecadado
será destinado para as obras da igreja.
Vigília de Oração – No dia 16 de Agosto (Próxima
sexta-feira) teremos uma vigília de oração aqui na
igreja. Prepare-se e participe conosco! Iniciaremos
ás 22h!
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

