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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Abraão capta o que vê

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:

Enquanto os seguidores se concentram nos desafios imediatos
que lhes aparecem, líderes veem o que está bem mais adiante.
Eles sonham os sonhos não apenas do que pode acontecer agora,
mas também do que poderá acontecer na próxima década, até
mesmo na próxima geração.
Quando Deus disse a Abraão para deixar o conforto do seu lar em
Harã, seus parentes e tudo mais que lhe era familiar, para recomeçar a
vida em outra terra (Gn 12), Abraão captou uma visão. Deus deu a
Abraão a esperança de ser pai de uma grande nação; na verdade,
Deus disse que Abraão se tornaria pai de muitas nações! Abraão
sentiu-se impulsionado para seguir essa grande visão, mesmo quando
não possuía nenhuma evidência em que se apoiar.
Observando Abraão em Gn 12—22, podemos aprender o
fundamento para uma visão dada por Deus. Uma visão deve:
1. Começar com as prioridades de Deus (Gn 12.1-2). Deus deu
início à visão, não Abraão. Quando líderes compreendem que a
visão pertence a Deus, eles podem mais facilmente manter a
direção e conservar puros os seus motivos.
2. Estar ligada à identidade do líder (Gn 15.2-4). A visão recebida
por Abraão serviu com exatidão para ele e sua esposa, Sara; ela
preencheu as necessidades e desejos desse casal estéril. Mais do
que isso, seu cumprimento beneficiaria outros.
3. Incluir outros (Gn 12.2-3). Uma visão de Deus sempre envolve e
abençoa outros. O Senhor disse a Abraão que ele seria abençoado
a fim de abençoar muitas nações, o que se cumpriu com exatidão
através do nascimento de Cristo, muitas gerações mais tarde.
4. Estar ligada às convicções mais profundas do líder (Gn 18.9-12).
A visão que conquistou o coração de Abraão espelhava os seus
valores mais fortes, inclusive o seu desejo de ter uma família e uma
terra.
5. Ser tangível e facilmente comunicável (Gn 15.5). Deus deu a
Abraão um quadro tangível de sua visão: “Olhe para a areia na
praia do mar”, Deus disse, “e para as estrelas no céu”. Esses
objetos serviram como recursos visuais para Abraão emoldurar e
completar a visão.
6. Ter valor eterno (Gn 17.19-20). A visão de Abraão foi muito além
do tempo de sua vida na terra e incluiu muito mais do que riqueza e
fama. Sua visão afetaria o destino eterno de milhões.
Bíblia da Liderança Cristã, SBB

LITURGIA-18/08/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
Leitura do Salmo 81
Oração de Invocação
Cânticos de Louvor
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
Leitura Responsiva do NT em Hebreus 11.29-2.3
29. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar Vermelho
como se fosse terra seca. E, quando os egípcios tentaram
atravessar, o mar os engoliu.
30. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que
os israelitas marcharam em volta delas durante sete dias.
31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que
tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os
espiões israelitas.
32. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de
Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de
Samuel e dos profetas.
33. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram.
Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia
prometido. Fecharam a boca de leões,
34. apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem
mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes.
Foram poderosos na guerra e venceram exércitos
estrangeiros.
35. Pela fé mulheres receberam de volta os seus mortos, que
ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte; eles
recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para
uma vida melhor.
36. Alguns foram insultados e surrados; e outros,
acorrentados e jogados na cadeia.
37. Outros foram mortos a pedradas; outros, serrados pelo meio;
e outros, mortos à espada. Andaram de um lado para outro
vestidos de peles de ovelhas e de cabras; eram pobres,
perseguidos e maltratados.
38. Andaram como refugiados pelos desertos e montes,
vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não
era digno deles!
39. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por
Deus, mas não receberam o que ele havia prometido.
40. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para
nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem
aperfeiçoadas.
1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao
nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos
atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e
continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para
nós.
2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por
meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa.
Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse.

Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida,
ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e
agora está sentado do lado direito do trono de Deus.
3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o
ódio dos pecadores. Assim, vocês, não desanimem, nem
desistam.
- Momento de Intercessão
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor

5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
LITURGIA – 18/08/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 80.1-2,8-19
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do AT em Isaías 5.1-7
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Reuniões Semanais – Já reiniciamos desde a semana passada
as reuniões de nossa células. Lembre-se na próxima terça
teremos encontro dos homens e sexta dos Jovens.
Tarde Cultural – No dia 31 de Agosto realizaremos uma tarde
cultural, será um momento de muitas descobertas e aprendizado.
A programação terá início ás 15h.
Cantina – Após nossas programações dominicais teremos
sempre cantina, todo o valor arrecadado será destinado para as
obras da igreja.
Vigília de Oração – Foi adiada para o dia 20 de Setembro a
nossa vigília de oração. Prepare-se para está conosco nesse dia.
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

