Escala do Serviço Diaconal

Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

01/09
Rejane
Josias

08/09
Maria José
Caio

15/09
Rodrigo
Lucas
Rodrigo

22/09
Rejane
Josias

29/09
Ester
Francisco

Josias

Responsáveis pela liturgia e pregação
Dias do mês

4º Domingo – Manhã

25/08

4º Domingo – Noite

25/08

1º Domingo – Manhã

01/09

1º Domingo – Noite

01/09

2º Domingo – Manhã

08/09

2º Domingo – Noite

08/09

3º Domingo – Manhã

15/09

3º Domingo – Noite

15/09

4º Domingo – Manhã

22/09

4º Domingo – Noite

22/09

4º Domingo – Manhã

29/09

4º Domingo – Noite

29/09

Responsáveis

Direção: Thamires
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Caio
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rev. Erivan
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thomaz
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Ruth
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Thamires
Pregador: Diac. Caio
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Cuidar da Criação: Uma Ordem de Deus!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Rejane Aurora Godoy da Silva
Rodrigo Carvalho da Silva
Carla de Melo Ferriche
Moacir Pereira de Paula
Clarisse Gomes Fonseca

09
10
14
14
30

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:

“Assim Deus criou os seres humanos;
ele os criou parecidos com Deus. Ele os
criou homem e mulher e os abençoou,
dizendo: - Tenham muitos e muitos filhos;
espalhem-se por toda a terra e a dominem.
E tenham poder sobre os peixes do mar,
sobre as aves que voam no ar e sobre os
animais que se arrastam pelo chão. Para
vocês se alimentarem, eu lhes dou todas
as plantas que produzem sementes e todas
as árvores que dão frutas. Mas, para todos
os animais selvagens, para as aves e para
os animais que se arrastam pelo chão, dou
capim e verduras como alimento. ”(Genesis
1.27-30)
Dentre tantas notícias ruins que temos visto, as que marcaram
essa semana fora sobre o desmatamento e as queimadas na
floresta amazônica, elas agitaram os noticiários e mobilizaram o
mundo inteiro em manifestações a favor da preservação dessa área
do nosso país.
Líderes mundiais têm feito duras críticas ao Brasil e ao recente
desmonte das políticas ambientais que vem sendo construídas há
décadas. No Brasil pouco movimento tem sido feito, e a igreja
contemporânea (Quando falo isso me refiro a grande massa do
movimento evangélico) tem erguido e defendido outras bandeiras
alheias a presente pauta global, mostrando sua total indiferença
aos problemas reais e atuais e as suas consequências sobre a vida
das pessoas.
No texto acima vemos que Deus nos deu um grande presente:
nosso planeta Terra e sua bela natureza, para que pudéssemos
usufruir, mas também cuidarmos para manter as coisas de acordo
com o propósito e a vontade dEle. Assim, defender a Natureza e
zelar pela sua preservação, pela convivência harmônica entre
humanos e natureza é também nosso dever e responsabilidade
como mordomos de Deus nesse planeta que ele criou.
Como Igreja também, precisamos nos preocupar com o
planeta. Precisamos defender e preservar a natureza, orando,
fazendo escolhas responsáveis e mudando os costumes que a
degradem. Que Deus nos ajude a cuidar da nossa casa Terra.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA-25/08/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 71.1-9,14-16,22-24
- Oração de Invocação
- Cânticos de Louvor
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Momento de Louvor
- Leitura Responsiva do NT em Jeremias 1.410,18,19
4. O SENHOR Deus me disse:
5. — Antes do seu nascimento, quando você ainda
estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e
separei para que você fosse um profeta para as
nações.
6. Então eu disse: — Ó SENHOR, meu Deus, eu não sei
como falar, pois sou muito jovem.
7. Mas o SENHOR respondeu: — Não diga que é
muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem
eu o enviar e diga tudo o que eu mandar.
8. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com
você para protegê-lo. Sou eu, o SENHOR, quem está
falando.
9. Aí o SENHOR estendeu a mão, tocou nos meus
lábios e disse: — Veja! Eu estou lhe dando a
mensagem que você deve anunciar.
10. Hoje, estou lhe dando poder sobre nações e reinos,
poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar,
para construir e plantar.
18. Escute, Jeremias! Todas as pessoas desta
terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os
sacerdotes e o povo, vão ficar contra você.
19. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder
enfrentar essa gente. Você será como uma cidade
cercada de muralhas, como um poste de ferro, como
um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu
estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o SENHOR,
falei.
- Momento de Intercessão
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 25/08/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 115
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Hebreus 12.18-24
- 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

