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

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: 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

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Rejane Aurora Godoy da Silva
Rodrigo Carvalho da Silva
Carla de Melo Ferriche
Moacir Pereira de Paula
Clarisse Gomes Fonseca
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Escolha a vida!
“- Hoje estou deixando que vocês
escolham entre o bem e o mal, entre a
vida e a morte.”(Deuteronômio 30.15)
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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:

Nos últimos meses temos ouvido falar
de muitas mortes, sejam as de pessoas
vítimas da violência, sejam das vítimas do
estado e o que mais tem nos assustado é
grande aumento das pessoas que tem
resolvido dar cabo da própria vida por
causa sofrimentos na grande maioria das
vezes psíquicos e espirituais.
Estamos em uma geração as coisas ganharam mais
importância do que as pessoas. Alguns vivem para ter e quando
não tem o quanto gostariam se frustram e perdem a alegria pela
vida. Outros ainda são vítimas da “coisificação” das pessoas, sendo
largadas fora do convívio e longe da atenção até mesmo de seus
familiares. Esses sofrimentos têm feito com que muitas pessoas
desistam da vida e achem que o melhor caminho é por um fim a
sua própria vida, uma vez que ela já não é mais interessante para
as outras pessoas ou ainda, que nem elas mesmas podem resolver
seus dilemas e conflitos pessoais.
Não nos resta dúvida que esse capitalismo que temos vivido é
a ação do inimigo para produzir morte, e em dias como os nossos
fica cada vez mais evidente. Em contrapartida a tudo o que o
mundo vivencia, nos foi revelado o Evangelho, a Boa Notícia para
todas as pessoas. O Evangelho revela que o nosso valor é o que
possuímos, mas o nosso valor vem do nosso Criador e esse grande
amor do nosso Pai nunca desiste de cuidar de nós, nos chamando
diuturnamente para um relacionamento pessoal de amor.
Essa é a mensagem, não podemos nos agarrar ao mal deste
século, mas precisamos nos lançar por inteiro no grande amor de
Deus, isso é renegar o mal e escolher pela vida. Que possamos
fazer essa escolha, mas que possamos ajudar outros a
conhecerem essa mensagem como nós um dia conhecemos.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA-01/09/19 - 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 13.1-8
1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos
em Cristo.
2. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à
casa de vocês; pois alguns que foram
hospitaleiros receberam anjos, sem saber.
3. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem
na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como
se vocês estivessem sofrendo com eles.
4. Que o casamento seja respeitado por todos, e
que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao
outro. Deus julgará os imorais e os que cometem
adultério.
5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e
fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus
disse: “Eu nunca os deixarei e jamais os
abandonarei.”
6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos:
“O Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho
medo. Que mal pode alguém me fazer?”
7. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais,
que anunciaram a mensagem de Deus a vocês.
Pensem como eles viveram e morreram e imitem a
fé que eles tinham.
8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
- Momento de Intercessão
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
-

Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 01/09/19 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 27
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Lucas 14.1-14
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
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.
Bazar em prol da reforma – Nos dias 01 a 04 de
outubro o MASD estará promovendo um bazar aqui
na igreja. Se você tem algo em casa, em bom
estado, e que possa servir para outras pessoas,
poderá trazer. Toda a renda será revertida para a
obra a igreja.
Cantina – Após nossas programações dominicais
teremos sempre cantina, todo o valor arrecadado
será destinado para as obras da igreja.
Vigília de Oração – No dia 20 de Setembro
acontecerá 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

