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Os anjos foram também organizados e classificados obedecendo a funções
específicas, com altíssima capacidade para exercerem essas atividades: Arcanjo (Dn 10:13,
21; 12:1), Querubins (2 Rs 19:15), Serafins (Is 6:1-3) e ainda Tronos, Domínios, Principados
e Potestades (Cl 1:16)

Além disso, eles apresentam qualidades e atribuições grandiosas. Os seres angelicais são
infinitamente mais fortes do que os seres humanos (Jó 4:15 e Dn 8:17), mas são serviçais de
Deus em favor de Seus escolhidos e sob a ordem do Altíssimo eles protegem os santos
(Salmo 91:11 e Salmo 34:7). Suas qualidades são: Santidade (Ap 14:10), reverência (Sl 89:7 e
103:20) e Serviço (Ap 22:9 e Mt 4:11).

Os anjos exercem atividades e anelaram por algumas tarefas que foram confiadas
aos escolhidos de Deus (1 Pe 1:12). Todavia ainda praticam várias atividades gloriosas que
passo a descrever: guiar e instruir (Gn 24.7,20; Ex 14.19; At 7.38,53), guardar e defender
(Sl 34.7; 2 Rs 6.17; Sl 91.11), ministrar aos necessitados (Gn 21.17; Êx 3.7; 1 Rs 13.5-7) e
assessorar no julgamento (At 12.23; Mt 16.27; Lc 9.26; 12.8,9)

Há, porém, algumas atividades dos anjos que são preponderantes:
1. Os anjos contemplam a face de Deus e o adoram  incessantemente  “...porque

eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste.” (Mateus 18:10)
 “No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de

suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com duas cobria o
rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo,
santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.” (Isaías 6:1-3)

2. Os anjos se regozijam com a salvação dos escolhidos de Deus - “Eu vos afirmo
que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.” (Lucas 15:10)

3. Os anjos adoram com a Igreja Triunfante -  “Todos os anjos estavam de pé rodeando o
trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a
Deus, dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a
força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!” (Apocalipse 7:11-12)

4. Os anjos anunciam a chegada do Filho de Deus - “E, subitamente, apareceu com o
anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e
paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem.” (Lucas 2:3-4)

O Breve Catecismo de Westminster, catecismo adotado pela Igreja Presbiteriana do
Brasil, afirma em sua primeira pergunta que o fim principal do homem é glorificar a Deus,
e gozá-lo para sempre (Rm 11.36; 1Co 10.31; Sl 73.25-26; Is 43.7; Rm 14.7-8; Ef 1.5-6; Is
60.21; 61.3). Não é muito diferente do fim principal dos anjos. Eles foram criados para
glorificar a Deus e nos céus com a Igreja triunfante adoram noite e dia Aquele que vive
pelos séculos dos séculos.

“Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no
trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante
daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão
as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a
glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade
vieram a existir e foram criadas.” (Apocalipse 4:9-11)

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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As Atividades Preponderantes dos Anjos
Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que
hão de herdar a salvação? (Hebreus 1:14)

       pesar das Escrituras terem sua intenção primária de registrar a formação da
vida na terra- a criação, queda e redenção do homem-, Elas registram em seus interregnos,
mas de forma indelével, as atividades dos anjos.

Os anjos são seres espirituais com a mais alta distinção entre todos os seres vivos
criados por Deus. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são
independentes nessas atividades, nem soberanos em suas ações, pois agem dentro dos
limites em que foram criados. Eles foram criados incorpóreos pela palavra de poder de
Deus (Salmo 104:4 e Hebreus 1:7), mas em alguns momentos apareceram em forma
humana (Gn 18:1-2; 16; 22).

Deus criou dois mundos: o invisível e o visível:
“Porque nele foram criadas todas as coisas nos Céus e na Terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi
criado por ele e para ele.” (Colossenses 1.16)
Sendo assim, antes de Gênesis 1 houve atividade celestial. De igual modo, a queda

aconteceu nestes dois níveis. No pretérito mais que perfeito da linha do tempo da rebelião
do homem, alguns anjos se rebelaram. E naquele passado do passado Deus determinou
alguns para a perdição eterna e outros para o serviço glorioso a Deus para sempre. O
primeiro grupo, mantido cerrado em trevas, sob algemas, para o juízo do grande dia (Jd
1:6); o segundo grupo, conservado santo, para sempre assistindo diante de Deus.
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Seja bem-vindo à Catedral Presbiteriana
do Rio de Janeiro
A Igreja de Portas Abertas o (a) recebe com
alegria e o (a) acolhe com amor fraternal.
Estamos felizes em receber você, sua família
e seus amigos. Sinta-se à vontade entre nós,
como se estivesse na sua própria igreja.
Adoremos juntos ao Senhor!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 28, às 18:30h.Pastores e
presbíteros estão convocados. O Conselho
administra a igreja e cuida da sua vida
espiritual. Ore pelos seus líderes e pela sua
igreja.

Cultos no dia 1, primeiro Domingo do
mês de Janeiro
Em virtude das festividades do ano novo,
estamos fazendo algumas alterações nas
programações do dia -1 de Janeiro,
domingo, como se segue:
Culto Devocional – 8h - Não teremos
Escola Dominical – 9h - Aula geral
ministrada pelo Rev. Jorge Luiz Patrocinio.
Culto às 10:30h - Programação normal.
Santa Ceia, às 10:30h - Remarcada para
o domingo seguinte, dia 08/01.
Culto as 19h - Programação normal.

Venha, com a sua família, adorar ao Senhor
no 1º domingo do ano.

Ordenação e Instalação de Oficiais e
Santa Ceia
Dia: 08 de Janeiro, domingo, às 10h30
O Conselho da Igreja marcou para este dia
a instalação dos presbíteros e diáconos que
foram eleitos e reeleitos nas últimas AGE´s.
Participe deste momento histórico para a
Catedral.

Culto Semanal
Na próxima quinta-feira, às 18:30h,
estaremos adorando a Deus com cânticos
espirituais e o estudo bíblico “A Família de
Jesus”, ministrador elo Rev. Isaías Cavalcanti.
Participe com a sua família!

Culto evangelístico de quarta-feira “Voz
da Praça” – encerramento 2016
O evangelismo “Voz da Praça” realizará seu
último culto de 2016 na próxima quarta-
feira, 28/12/2016, às 19 horas, na praça em
frente à igreja. Convidamos todas as pessoas
que já participaram ou que participam
atualmente deste trabalho, e a todos os
membros da igreja. Para estarem presentes.
Após recesso no mês de janeiro,
retornaremos em fevereiro de 2017,
iniciando o sétimo ano dessa obra!

Culto das Luzes
Foi um lindo culto de adoração e exaltação
a Cristo, o verdadeiro significado do natal.
O natal é alusão ao nascimento de Cristo, o
Salvador, a Luz do mundo. A Cerimônia
das Luzes foi marcante e comovente, ao som
do hino “Noite de Paz.” Cristo, em seu
nascimento, é o verdadeiro significado do
natal. Feliz natal a todos!

Culto da Virada
Dia 31/01 de 22h30 a 0h30
No próximo sábado, dia 31, às 22:30h,
estaremos reunidos para adorar a Deus,
agradecer as bênçãos no ano de 2016 e
receber o novo ano de 2017 em oração,
com alegria e esperança. Venha com a sua
família e traga parentes e amigos! Vamos
receber o ano novo na igreja, na presença
de Deus.

Bodas de Ouro
O Casal Diác. Jerson Costa Ferreira e
Iracema Maia Ferreira completou 50 anos
de casamento no dia 17 de dezembro e a
celebração das bodas de ouro aconteceu no
dia 21, com a cerimônia realizada pelo Rev.
Jorge Patrocínio e Rev. Guilhermino Cunha.
Parabéns ao casal, aos filhos Adriana, Jerson
Júnior e Laura, e aos netos: Jerson Neto,
Thiago Maia, Rafael Maia e Juliana Maia.
Felicidade e vida longa ao querido casal. “...
Todos quantos os virem os reconhecerão
como família bendita do Senhor.” (Isaías
61.9)

Notícias Gerais

Fidelidade, um Princípio Inegociável
Devemos ser fiéis a Deus em todas as áreas
da nossa vida, e também na entrega dos
dízimos e ofertas para o sustento da obra
do Senhor aqui. O dízimo é uma questão
de fidelidade e a oferta é um ato de gratidão.
Entregue o dízimo regularmente, e sua
oferta sempre que possível. Diga: “A minha
ida e a minha família estão fundamentadas
na fidelidade ao Senhor.”

Atendimento Pastoral à Igreja
O pastores da igreja estão disponíveis para
atendê-lo(a) em gabinete, de segunda à sexta,
das 90:30h às 18:00h. Ligue e marque o dia
e a hora para o atendimento.

Atenção, sociedades e ministérios
Visando divulgar mais o trabalho realizado
pelas sociedades internas e ministérios da nossa
igreja nas mídias sociais (site e Facebook) e
alcançar aqueles que não nos conhecem ou que
buscam mais informações a respeito da nossa
igreja, criamos um canal de comunicação
direto para receber informações a serem
divulgadas de maneira externa. Se você, líder,
deseja divulgar alguma programação ou
mostrar eventos que já aconteceram, mande
um e-mail para bia@catedralrio.org.br com
sua informação ou foto que colocaremos no
site e no Facebook da igreja.

Mensagens gravadas e disponibilizadas
As mensagens pregadas em nossos cultos
são gravadas e você pode adquiri-las para
sua edificação ou evangelizar amigos e
parentes. Ligue durante a semana para a
recepção da igreja e faça a solicitação e, no
domingo seguinte, receba seu CD, no som,
com Leandro Azeredo. É tempo de ouvir
e divulgar a Palavra de Deus. Entre em
contato com a recepção: 3916.3850 ou com
o som 3916.3877.

Pão Diário
“...o que modera os lábios é prudente.” Provérbios
10:19.Que seu discurso seja melhor que o
silêncio; caso contrário, permaneça silente.

Devocional Pão Diário 2017
Pré-Venda / Valor: R$ 8,00
Fomos grandemente abençoados com o
Pão Diário este ano. Os exemplares já estão
à venda a preço de custo para que toda a
Igreja tenha a oportunidade de adquirir.
Além disso, poderemos comprar para
presentear pessoas. A venda é realizada no
hall da Igreja por apenas R$ 8,00 cada.
Adquira o seu exemplar.  Vamos juntos levar
a Palavra de Deus e desenvolver o trabalho
missionário.

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
3916-3850. Para ligar diretamente para um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:

Cantina (Vera): 3873,
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
Gabinete Pastoral (Beatriz): 3859
Gerência (Diác. Charles): 3863,
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Aline): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Secretaria do Conselho (Pb. Adibe): 3866,
Som (Leandro): 3877,

Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.
Estamos prontos para servir.

Agendamento de salas na igreja
Prezados irmãos(ã) o início do ano se
apróxima. Para solicitar o agendamento de
uma sala na igreja é preciso enviar um e-
mail para agenda.igreja@catedralrio.org.br.,
contendo as seguintes informações: nome
do evento, a data e a hora, a sala solicitada,
o tempo de utilização, a quantidade de
pessoas previstas e o contato com o
responsável pelo evento. Lembrando que
as marcações não são mais realizadas pela
secretaria da igreja.





Liturgia

Culto Devocional - 8h
“Entre para adorar, saia para servir!”

Prelúdio
“BOAS NOVAS, ALEGRES, VOS TRAGO:
EM BELÉM JESUS  CRISTO NASCEU!

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Havia, naquela mesma região,

pastores que viviam nos campos e
guardavam o seu rebanho durante as vigílias
da noite. E um anjo do Senhor desceu
aonde eles estavam, e a glória do Senhor
brilhou ao redor deles; e ficaram tomados
de grande temor.” (Lucas 2.8-9)

Congregação: “O anjo, porém, lhes disse:
Não temais; eis aqui vos trago boa-nova
de grande alegria, que o será para todo o
povo: é que hoje vos nasceu, na cidade
de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor.” (Lucas 2.10-11)

Dirigente: “E isto vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança envolta em
faixas e deitada em manjedoura.  E,
subitamente, apareceu com o anjo uma
multidão da milícia celestial, louvando a
Deus e dizendo:.” (Lucas)

Todos: “Glória a Deus nas maiores alturas,
e paz na terra entre os homens, a quem
ele quer bem.” (Lucas 2.14)

237 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Jesus Nasceu”

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS
AO SALVADOR

231 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Primeiro Natal” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Ondina Brasil.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O PAI PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
240 HNC - (Hinário Novo Cântico)

“Louvor Angelical”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“GLÓRIA A DEUS NAS MAIORES
ALTURAS, NA TERRA
CONCÓRDIA E PAZ!”

Leitura Bíblica: Miqueias 5.1-5a - Presb.
Rubens Machado.

239 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Nasce Jesus”

TEMA DO DOMINGO:
“A Cidadezinha de Belém ”

Mensagem: Rev. Joel Theodoro.
SERVIDO A JESUS COM ALEGRIA

Cântico
“Nas Estrelas”

Nas estrelas vejo a sua mão
E no vento ouço a sua voz,
Deus domina sobre terra e mar,
O que ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal
Pois na história tem o seu lugar
Cristo veio para nos salvar
O que ele é pra mim?
Té que um dia o seu amor senti,
Sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive
Longe, lá no céu, sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está,
Cada dia sinto o seu cuidar,
Ajudando-me a caminhar,
Tudo ele é pra mim!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino - 10:30h
“Entre para adorar, saia para servir!”

Prelúdio

“CANTEM POVOS EXULTANTES,
CANTEM SALMOS TRIUNFANTES,

ACLAMANDO O SEU SENHOR, NASCE
CRISTO, O REDENTOR.”

Litania de Adoração:
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado

um decreto de César Augusto,
convocando toda a população do
império para recensear-se.” (Lucas 2.1).

Congregação: “Este, o primeiro
recenseamento, foi feito quando Quirino
era governador da Síria. Todos iam
alistar-se, cada um à sua própria cidade.”
(Lucas 2.2-3).

Dirigente: “José também subiu da Galileia,
da cidade de Nazaré, para a Judeia, à
cidade de Davi, chamada Belém, por ser
ele da casa e família de Davi, a fim de
alistar-se com Maria, sua esposa, que
estava grávida.” (Lucas 2.4-5)

Coral: “Estando eles ali,  aconteceu
completarem-se-lhe os dias.” (Lucas 2.6).

Todos: “E ela deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou-o e o deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria.” (Lucas 2.7)

241 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Nascimento de Jesus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“REVERENTES OS MAGOS, COM SANTO
TEMOR, MUI ALEGRES ENTRARAM

NAQUELE LUGAR, COM OFERTAS
PRECIOSAS, DE MUITO VALOR: OURO,
INCENSO E MIRRA VIERAM LHE DAR.”

243 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Noite de Paz”

Oração de Consagração: Diác. Luiz
Cláudio.
Pastorais

“VAMOS A CRISTO EM CONTRIÇÃO,
TENDO A CERTEZA DO PERDÃO, POIS

ELE ESTENDE SUA MÃO, OUVE E
RESPONDE À ORAÇÃO.”

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“ALEGRAM-SE OS CÉUS COM OS ANJOS
DE DEUS, POR TER NASCIDO JESUS,

VINDO AO MUNDO TRAZER SALVAÇÃO
AO QUE CRER NA MENSAGEM

DA CRUZ.”

Leitura Bíblica: Lucas 2:8-20 - Presb.
Walter José.
Coral Canuto Regis

SÉRIE:
“Cânticos de Natal”

TEMA DO DOMINGO:
“O Cântico dos Anjos”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

“DE BELÉM A LINDA HISTÓRIA NÃO ME
CANSO EM REPETIR, ENCARNOU-SE O REI

DA GLÓRIA PARA O MUNDO REDIMIR.
DEUS ETERNO DO PASSADO, DO PRESENTE

E DO PORVIR!”

239 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Nasce Jesus”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Prelúdio: “Teu amor não Falha”
“ADORE AO SALVADOR

JESUS CRISTO”

Litania de Adoração e Louvor
Dirigente: “Então, disse Maria: A minha

alma engrandece ao Senhor, e o meu
espírito se alegrou em Deus, meu
Salvador.” (Lucas 1.46-47)

Mulheres: “porque contemplou na
humildade da sua serva. Pois, desde
agora, todas as gerações me considerarão
bem-aventurada, porque o Poderoso me
fez grandes coisas. Santo é o seu nome.”
(Lucas 1.48-49)

Homens: “A sua misericórdia vai de
geração em geração sobre os que o
temem.  Agiu com o seu braço
valorosamente; dispersou os que, no
coração, alimentavam pensamentos
soberbos.” (Lucas 1.50-51)

Todos: “Derribou do seu trono os
poderosos e exaltou os humildes. Encheu
de bens os famintos e despediu vazios
os ricos.” (Lucas 1.52-53)

Dirigente: “Amparou a Israel, seu servo, a
fim de lembrar-se da sua misericórdia a
favor de Abraão e de sua descendência,
para sempre, como prometera aos
nossos pais.” (Lucas 1.54-55)

Todos: “Maria permaneceu cerca de três
meses com Isabel e voltou para casa.”
(Lucas 1.56)

Cântico
“Vim para Adorar-te”

Luz das Nações que dissipa as trevas
Abre os meus olhos pra ver
Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te
Dar os meus dias pra Ti

Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me
Vim para dizer-Te: És meu Deus

Totalmente amável, totalmente digno
És maravilhoso para mim

Culto Vespertino - 19h
“Entre para adorar, saia para servir!”

Liturgia

Rei sobre todos, Tu és Exaltado
Entronizado nos Céus
Humildemente viestes a Terra,
Se entregou por amor
Não saberei o quanto custou,
Ver meus pecados lá na Cruz

Cântico
“Ele é Exaltado”

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado, o
Seu nome louvarei
Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus, Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus

Oração de Adoração

CONSAGRE A VIDA E BENS
AO SENHOR JESUS

Cântico
“Entrega”

Te dou meu coração
E tudo que há em mim
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou
O orgulho vou trocar
Pela vida do Senhor

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.  (2x)

Eu canto esta canção
De entrega a Ti, Jesus
E o que o mundo dá,
Eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
Teu nome dar louvor
Sentir Tua alegria,
Partilhando Tua  dor.

Oração de Consagração: Diác: José Vinícius.

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO”

Motivos de Oração
Cântico

“Sonda-me, Usa-me”
Sonda-me, Senhor e me conhece,
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a Tua Palavra
E enche-me, até que em mim
Se ache só a Ti, então
Usa-me, Senhor!  Usa-me

Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto,

Como Flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade

Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida, usa-me,

Senhor! Usa-me
Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me,
Enche-me e usa-me  2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“OUÇA O VERBO DE DEUS”

Leitura Bíblica: Lucas 1.26-35 - Presb. Ruy
Coelho.

Cântico
“Que Amor é Esse”

Eu estou em tua presença,
Pra te adorar e te amar
Só de ver os teus olhos nos meus
Eu me rendo em total consagração
Que amor é esse, capaz de abrir mão
Do bem mais precioso que alguém pode ter,
O seu próprio filho
Que amor é esse, não mediu sacrifícios
Para me salvar e para restaurar
A minha vida por inteiro
Incomparável amor,
Que incendiou meu coração.(2x)

Amor que me transforma
E que me faz vencer

Que amor é esse (bis)

TEMA DO DOMINGO:
“E o Seu Reinado Não Terá Fim”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

“SIRVA AO SENHOR JESUS COM AMOR”

Cântico
“Jesus, Filho de Deus”

Deixou os céus para me encontrar,
Aqui não é o Seu lugar
Um amor assim
O mundo não conheceu

Naquela cruz Se entregou,
O Seu perdão me alcançou
Um amor assim
O mundo não conheceu

No altar de adoração seja sempre exaltado,
Jesus, Filho de Deus

Deixou Sua glória, Morreu em meu lugar
Jesus, Filho de Deus,

Tu És Jesus, Filho de Deus

Levou sobre Si pecado e dor,
Venceu a morte e ressuscitou.
Um amor assim
O mundo não conheceu

Seja exaltado, engrandecido,
Seu nome é Santo, Poderoso é
E não há nada
Que apague o Seu amor

A cruz me libertou, A cruz me libertou...
(2x)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Oceanos”
Recessional



Sociedades Internas Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL
“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Aos Chefes de Equipes de 2016 – Nosso
Muito Obrigado por todo empenho,
dedicação, responsabilidade, zelo e alegria no
cumprimento de suas funções, e na condução
de suas equipes. Em breves números foram
aproximadamente 200 cultos, 100 contagens
de dízimos e ofertas, e 40 preparações de Santa
Ceia. Nosso agradecimento também aos
membros de cada equipe, que puderam dar
sustentação e apoio às lideranças nas diversas
atividades e responsabilidades de suas equipes.
Que Deus os abençoe grandemente por suas
atitudes e disposição em fazer sempre o
melhor para o Senhor. 

Escalas das Equipes para 2017 – As
escalas estão formadas e recebendo
pequenos ajustes e atualizações de telefones.
Estejam atentos ao grupo do whatsapp e
atualizem seus contatos para que possamos
começar 2017 com todos as informações
em dia. Estaremos entregando e divulgando
a escala ainda essa semana.

Natal e Ano Novo - Este ano as datas de
natal e ano novo coincidiram com o
domingo. Sabemos das dificuldades que as
equipes enfrentarão visando conciliar a
confraternização familiar e viagens com as
escalas. Mas contamos com a compreensão
de cada membro das equipes escaladas, para
que numa eventual impossibilidade de
comparecimento, que procurem o quanto
antes um substituto para a escala, de forma
que a equipe e o culto não sejam
prejudicados.

Visita e Oração  – Nossos Diáconos
Gerbe, Jamil, Ondina, Francisco Franco e
Manoel Vilas encontram-se enfermos, assim
como outros irmãos de nossa Igreja e
familiares. Que o Senhor nos use como canal
de bênção e refrigério para esses irmãos,
através de nossas orações e súplicas, e
também de nosso amor e cuidado. Se Você
tomar conhecimento de algum irmão que
está precisando de visita informe à Junta
Diaconal.

Feliz Natal - Desejamos a toda Família
Diaconal um Feliz Natal! Que o Senhor Jesus
derrame sua Graça, Paz, Harmonia e Amor
em cada lar, e que possamos compartilhar
com o nosso próximo as bênçãos recebidas!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

SAF RIO deseja - um domingo de Natal
abençoado com Cristo no coração, e um
Feliz 2017 com muita Paz e Saúde. Em
Cristo Jesus somos mais que vencedoras!

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Feliz Natal - O ECCC deseja a todos as
Famílias um Feliz Natal, repleto da presença
de Jesus Cristo. Que não sejamos
moderados em Amar e Perdoar, e que
busquemos incessantemente a paz, a
harmonia e a comunhão em nossos
relacionamentos. Que o Senhor a todos
abençoe, nos dando um Natal de Paz em
Família!

Agenda 2017 - Já estão sendo distribuídas
aos casais Encontreiros. Procure um
membro da diretoria e garanta a sua!
Reserve as datas das programações,
participe e receba todas as bênçãos que o
Senhor tem preparado para nós em 2017!

XXI RECCC - De 20 a 22 de outubro de
2017 no Hotel Atlântico Búzios. O ECCC
vai antecipar o lançamento para facilitar o
pagamento do nosso Reencontro. Estejam
atentos ao lançamento e se programem para
curtir um final de semana especial com seu
cônjuge e irmãos em Cristo.

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor atualize
suas informações junto à secretaria do
ECCC através do e-
mail: eccc@catedralrio.org.br, dessa forma
Você continuará recebendo os informativos,
convites e notícias do ECCC corretamente
e com pontualidade.



Escalas e Plantões
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DINÂMICA DA IGREJA
 Esteja  conosco  durante toda a semana

  Domingo:
7h - Ministério de Intercessão no Templo.
8h - Culto Devocional.
9h - Escola Bíblica Dominical.
10:30h - Culto Matutino.
19h - Culto Vespertino.

Segunda-feira:
  12h - SAF na Oficina Maria Reis.
  18:30h - EBD na sala da UPH.
  19h - Ministério de Intercessão.
  19h - OÁSIS, no Salão Álvaro Reis;

Quinta-Feira:
18:30h - Culto
12h - SAF na Oficina Maria Reis;

PROGRAMA DE RÁDIO
Domingo, 10h - 93.3 FM -

Contato Secretaria IPRJ:
e-mail da Igreja:

secretaria@catedralrio.org.br.
Aline Batistone e Raul Vargas Filho

Escalas e Plantões
Pregações: Hoje – 8h: Rev. Joel Theodoro; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Isaías
Cavalcanti.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Joel Theodoro; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Isaías
Cavalcanti.

Presbíteros: Hoje – 8h: Rubens Machado; 10:30h: Walter José; 19h: Ruy Coelho.
Próximo Domingo – 8h: Adibe Santos; 10:30h: Altair Bazeth; 19h: André Lima.

Junta Diaconal: Equipe D – Ricardo Dowsley, Vitor Araújo, Albino Leite, Aux. de Diac. Amália
Maria, Carlos Candido, Aux. de Diac. Eucimara Duprat, Filipe Agum, George Washington, José
Vinícius, Luiz Cláudio, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Sérgio Branco, Victor Hugo.
Púlpito – 8h: Aux. de Diac. Ondina Brasil; 10:30h: Luiz Cláudio; 19h: José Vinícius; Quinta-feira:
Sérgio Branco e Victor Hugo.

Próximo Domingo: Equipe A – Ricardo Bezerra, Daniel Jardim, Amaro Barbosa, David Pereira,
Aux. de Elenice Arruda, Gerbe Barros, Aux. de Iracema Ferreira, Jerson Ferreira, Marcelo Castro,
Newton Alvarez, Paulo Freitas, Roberto Azeredo, Aux. de Rosibeti Silva, Willians Araújo.
Púlpito – 8h: Diác. Marcelo Castro; 10:30h: Newton Alvarez; 19h: Roberto Azeredo; Quinta-feira:
Paulo Freitas e Willians Araújo.

Recepção: Hoje – Manhã: Amália Sena. Noite: Creuza Povoa.
Próximo Domingo – Manhã: Eleny Silva, Evanilde Rodrigues, Amália Sena . Noite: Vera Lúcia
Corrêa.

Equipe de Áudio: Hoje – Carlos Cândido, Newton Alvarez, Tiago Trindade.
Próximo Domingo – Luiz Henrique, Filipe Agum, Leonardo Sayão.

Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Marcelo Freitas, Carlos Nascimento, Pedro Henrique, Mateus Levi.
Noite: Marcelo Freitas, Vendrami, Mateus Levi, Pedro Bragança.

Próximo Domingo:
Manhã: Valdir, Diego Soares, Luciano, Pedro Bragança.
Noite: Pedro Henrique, Luciano, Ricardo Cunha, Pedro Bragança.

Música: Hoje – 8h: Hinos Congregacionais; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.

Próximo Domingo – 8h: Hinos Congregacionais; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h:
Coral Canuto Régis; 19h: Jonas de Souza.
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Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 12: Isaías 40.21-31
Terça-feira 13: Gálatas 4.1-7
Quarta-feira 14: Lamentações 3.1-6; 16.25
Quinta-feira 15: Provérbios 30.1-9
Sexta-feira 16: Josué 1.1-9
Sábado 17: Efésios 6.10-18
Domingo 18: Hebreus 13.15-25

MOTIVOS DE ORAÇÃO
“...Está enfermo aquele a quem amas.” (Jo 11.3)

1 - Enfermos:  Presb. Sebastião Bueno,  Presb. Josmar Smith,
Presb. Rubens Machado, Lívia Conde, Edineia Bastos, Rev. Isaías
Cavalcanti, Paulo Portes, Samuel Gonçalves Dias, Diác. Jamil
Abdo, Esther Botelho Alves, Elias Saud, Presb. José Ribamar,
Lêda Franco,  Presb. Américo Barros, Hilda Bastos, Ana Cláudia,
Theresinha Azevedo, Ronaldo Azevedo, Noemia Barros e
Abimael Silva..

2 - Famílias: Augusto César de Barros.

3 - Obreiros e Igrejas: Pastores, Evangelistas, Missionários,
Seminaristas e Congregações.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Jefferson Henrique Vieira Miguel, Regina Maria Silveira Loureiro Santos.

Seg 26: Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Diác. Elias Pinto Lima,
Quiteria das Neves, Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão, Sue-Ellen Nonato Paz.

Ter 27: Cloanto Lima Nogueira, Maria Miranda da Silva, Norelice Figueiredo Freitas,
Valentina Kurkdjian Teixeira.

Qua 28: Carolina Bellini Withers, Frederico Coutinho de Moura Vallim, Lucca Bonard
Franco Moreira, Valdemar Ferreira de Almeida.

Qui 29: Alexandre Anselmo Lima, Benjamim Gomes Cunha, Giulia Garcia Cascardo,
Irene Martins, Joanita Cavalcante Junior, Natália Rodrigues Arrieta, Serafim Alberto das
Neves Madureira.

Sex 30: Ademario de Souza Borges, Lea Sathler Machado de Castro, Matheus Marcos
Nery Dantas, Oséas Lucena Nascimento, Sosthenes Moreira dos Santos.

Sáb 31: Eleomar Christina Vieira Castilho.

Aniversário de Casamento

Ter 27: Presb. João Francisco Bastos e Edineia Maria de Matos Bastos, Maria Helena
Alves de Souza Nascimento e Antônio José do Nascimento Filho, Claudio Lisias Lessa
Santos e Roseli da Silva Lessa Santos, Diemerson de Sena Silva e Jéssica Sicsú de França
Sena.

Qua 28: Nisete Chaves da Luz e Waldir Vieira da Luz, Hilda de Oliveira Cunha e
Delvair Saar da Cunha, Mario de Oliveira Malheiros e Ariclea Pereira de Souza Onofre
Malheiros.

Qui 29: Edina de Carvalho Freire e Francisco Augusto Freire, Celso de Carvalho e
Dircely Oliveira de C. E Carvalho.



PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTORES AUXILIARES: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva, Rev. Joel Theodoro da Fonseca Júnior.

PASTOR COLABORADOR: Rev. Romer Cardoso dos Santos.

MISSIONÁRIA IPRJ: Missionária Leninha Maia

PRESBÍTEROS: Adibe Santos (Emérito), Altair Bazeth, Américo de Barros, André Lima, Assuero
Oliveira Silva, Carlos Roberto Soares, Dário Porto, Fernando Lopes, Gelbson Improta,  Getro
Cunha, Guaraci Sathler, Guilherme Sayão, Guilherme Simon (Benemérito), João Francisco
Bastos, Johannes Gaiser, Jorge Apocalypses, José Ribamar Junior, Luis Alberto Santos, Luís
Monteiro, Manoel Sobrinho (Benemérito), Olympio Bezerra, Paulo Vieira da Costa, Paulo
Raposo, Peter Tenney, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden, Rubens
Machado e Walter José G. de Barros.

PRESBÍTERO EMÉRITO E BENEMÉRITO (Em Disponibilidade): Sebastião Bueno Olinto.

JUNTA DIACONAL - Adeclen dos Santos, Adolfo Correia, Albino Leite (Emérito), Amaro Barbosa,
Antônio Procópio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,
Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe Agum, George Creazola, Gerbe de Barros, Jamil
Abdo, Jerson Ferreira, João Henrique Gomes , João Luiz Lemos, João Márcio, Jorge Gorne,
José Arteiro, José Ferreira, José Nei (Emérito), José Vinicius Trindade (Emérito), Leandro Trindade,
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, Luiz Henrique, Marcelo Castro, Marcelo Figueiredo de
Castro Freitas, Mário Sérgio, Nelson de Paula Pereira, Newton Alvarez, Paulo Freitas, Paulo
Ladeira, Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo (Emérito), Roberto Marinho,
Sérgio Branco, Vitor Araújo, Victor Hugo Canto Costa,  e Willians Araújo.

PLANTAÇÃO DE IGREJAS: IP Cristo Redentor – Santa Teresa/RJ; Limoeiro do Norte/CE,
Quixeramobim/CE, Almino Afonso/RN e Manari/PE;

MISSIONÁRIOS: André Aureliano e Marcelle (Amazonas), Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene
(Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal), Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer
(Oriente Médio) e Wanderson Fully (Rio Grande do Sul).

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Cauiá (Mato Grosso do Sul).
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EQUIPE MINISTERIAL

Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos
dízimos e ofertas espontâneas de seus membros.

Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da
Assembleia da Igreja. Caso você sinta em seu coração o desejo de contribuir poderá fazer
suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos seguintes bancos.

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.052.324/0001-95
BRADESCO: Agência 0473-1 CC nº 27694-4

ITAÚ: Agência 8240 - CC  nº 19597-7
BANCO DO BRASIL: Agência 0183-x CC nº 3126-7

“Esperança na adversidade”

Chegamos ao final de mais um ano!!! E junto com ele, surgem várias expectativas e incertezas
referentes às novas situações. Todos os dias ouvimos notícias desagradáveis sobre política, corrupção,
grave crise financeira, desemprego, violência, desrespeito ao próximo, entre outros acontecimentos que
parecem não ter fim! Às vezes, chegamos até mesmo a duvidar se realmente os fatos irão melhorar ao
longo do tempo. Nos questionamos se vale a pena continuar com pensamentos bons e positivos
sobre a nossa realidade. Com isso, precisamos depositar toda nossa esperança em Deus! “Quero trazer
à memória o que me pode dar esperança”. Lamentações 3:21

Hoje em dia, é um grande desafio, vivermos o puro Evangelho que nos orienta a praticarmos
os princípios ensinados por Jesus. A esperança em Deus supera todas as dúvidas e medos que possamos
ter durante nossa jornada cristã. Olhar para o alto, nos impulsiona a acreditar no possível de Deus
quando nos lembramos do versículo: “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que se não veem” Hebreus 11:1

Por exemplo, quando vivemos situações difíceis, na área da saúde ou da justiça, que parecem
não ter solução à condição humana, temos que ter fé e esperança que Deus vai curar a enfermidade; que
vai resolver a causa na justiça. Ele tem poder pra realizar todas as coisas! “Os que confiam no Senhor são
como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre” Salmo 125:1.

A promessa que Deus sempre cuidará de nós e que nunca nos abandonará, traz paz e tranquilidade
aos nossos corações. Quando o Espírito Santo alegra nosso coração em determinado momento, nos
enchemos de fé e esperança, acreditando que tudo dará certo, mesmo na adversidade. Deus se agrada
quando nos achegamos a Ele com humildade, perseverança e fé! Isso
demonstra maturidade espiritual!

Contudo, é tempo de renovar nossas esperanças neste Natal e no Ano Novo, lembrando que
em Cristo somos mais que vencedores!

Liliane França Sampaio Cunha

RECESSO CULTO JOVEM: O nosso último Culto Jovem de 2016 aconteceu na sexta-feira que
passou. Recebemos o Missionário Pedro do Borel e fomos novamente abençoados pela Palavra trazida
por ele. O culto Jovem passará por um breve recesso, mas em 2017 estará de volta no dia 10 de
Fevereiro!! Não esqueça!

VÔLEI DE VERÃO: Ah, o verão... e com ele o nosso famoso Vôlei de Verão está de volta! Iniciará,
na sexta-feira, dia 6 de Janeiro, e você já pode reservar em sua agenda: todas as sextas-feiras de janeiro,
às 19h30min no Posto 1 - Praia do Leme.


