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CRISTIANISMO REFORMADO:
Vida Cristã e Princípios Absolutos

“Pois não me envergonho do Evangelho, porque
é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê, primeiro do judeu e também do
grego... porque o justo viverá por fé.” (Romanos
1:16-17)

Este é o tema anual de nossa Igreja.
Com ele, estamos fazendo a declaração
consciente de que queremos ser uma Igreja
Bíblica e relevante; herdeira de uma identidade
reformada que traça o caminho de volta até o
século XVI com os preciosos etos históricos
e teológicos de Genebra (João Calvino),
Escócia (John Knox), Inglaterra (Os Puritanos)
e Estados Unidos (Ashbel Green Simonton).

Parece óbvio querer ser uma Igreja Bíblica e relevante, mas vivendo dentro de uma
sociedade pós-moderna onde imperam o relativismo, o pluralismo e o utilitarismo; ancorar
nossos valores nas Escrituras Sagradas e ao mesmo tempo se propor a ser uma voz que
queira ser ouvida é uma obra hercúlea e quase impossível de ser alcançada.

A realidade parece excludente: De um lado ser Biblicamente corretos, mas socialmente
retrógradas; ou, por outro lado, altamente queridos pela sociedade, mas infiéis aos marcos
eternos e irremovíveis das Escrituras.

Acreditamos, porém, que neste confronto entre Cristo e a Cultura; há uma solução,
ou possibilidade. Jesus mesmo fez assim: Assentado ao poço de Jacó, com toda a aparência
judaica, ministrou à mulher samaritana e trouxe reconciliação àquela cidade (João 4).

Logo, nossa tarefa é árdua e muito difícil, mas não impossível. Podemos sim ser
relevantes sem necessariamente comprometer nossos valores e princípios absolutos.

E são aqui que se firmam os cinco princípios que buscamos proclamar em nossa
Igreja em 2017:

“UM NOVO ANO, NOVAS OPORTUNIDADES!”
Um novo ano sempre se inicia com novas promessas, novos sonhos e novos planos.

Normalmente costumamos fazer uma análise do ano que se passou, dos erros cometidos
e do que deve ser consertado.

E nossa vida espiritual? Como tem sido nosso relacionamento com Deus? Qual o
nosso  grau de intimidade com Ele? Em quem temos confiado como nosso melhor amigo?
Nesta análise para um novo ano, também temos a oportunidade de pensar sobre nossa
vida espiritual,  sabemos  que a qualquer momento o Senhor nos oferece  nova chance, nos
chama à mudança de vida, nos dá a oportunidade de rever nossos erros e de viver em
conformidade com a sua vontade. Mais do que nossos planos pessoais e materiais, nesse
novo ano, busquemos também crescimento em intimidade com o nosso Pai. Ele está bem
perto de nós. “Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.”(Jr 29:13)

Portanto, não esqueçamos as novas oportunidades que Deus nos dá todos os dias:
Nova oportunidade para corresponder às expectativas dEle. Um bom servo

deve produzir frutos para Deus, isto precisa fazer parte de nossa natureza.  “Não me escolhestes
vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a
fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.” (João 15:16)

Nova chance para sermos obedientes à Ele-  “... importa obedecer a Deus do que aos
homens!” (Atos 5:29) Precisamos entender a importância da obediência a Deus, pois se
formos obedientes, desfrutaremos do melhor de Deus para nós. Sejamos cristãos que
vivem em obediência a Deus cumprindo a vontade dEle para nossa vida.

Nova chance de ser usado para a sua obra: Como você tem contribuído para o
reino de Deus?  Você tem sido um servo relevante na obra dEle? A obra que Deus quer
fazer  em nós e através de nós, demanda que nós atuemos como um time de um esporte
coletivo, onde cada um  se esforça, cada um usando sua potencialidade. Não esqueçamos
que Jesus nos chamou para o trabalho, dizendo “IDE e pregai o Evangelho.” “IDE e fazei
discípulos de todas as nações da terra”.

Que esse novo ano nos traga esperança, desejo de mudança e que seja um ano de
bênçãos para nossa juventude.

Adrizia Muniz

VÔLEI DE VERÃO: Ah, o verão... e com ele o nosso famoso Vôlei de Verão está de
volta! Iniciou nesta sexta-feira, dia 6 de Janeiro, e foi um tempo muito precioso de comunhão.
Reserve em sua agenda: todas as sextas-feiras de janeiro até a primeira semana de Fevereiro,
às 19h30min no Posto 1 - Praia do Leme.
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* A VIVA PALAVRA DE DEUS – “A Palavra é viva e eficaz e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes...” (Hebreus 4:12)
Pilatos, Herodes, Félix, Agripa e os demais reis do primeiro século reputavam Jesus

(Lucas 23) e Paulo (Atos 24 e 25) como lunáticos; mas a realidade é que todos eles queriam
muito ver a Jesus e posteriormente conversar com o apóstolo Paulo. Vivemos o
florescimento das letras e a revolução do saber com o advento dos meios modernos de
comunicação, mas é fato inquestionável que nada substitui a Palavra de Deus porque Ela é
viva e eficaz. Nosso desafio é não “ralear” a mensagem, mas ao mesmo tempo não a
tornar ácida. Devemos apresentá-la de forma a alcançar o coração do homem moderno.

* VIVENDO PELA FÉ – “O justo viverá por fé.” (Romanos 1:17)
Não estamos falando aqui apenas de um combustível da alma para nos fazer olhar

para o passado e crer nas intervenções de Deus, afinal todos olham para escritos passados
e acreditam em fatos históricos; e sim viver um presente com sentido de vida pela
compreensão do Deus que intervém na história e um futuro com esperança.

* SALVOS PELA GRAÇA DE DEUS – “Porque pela graça sois salvos e isto não vem de
vós é dom de Deus...” (Efésios 2:8)
Salvos da condenação eterna, salvos de nós mesmos, salvos da rebeldia encravada

em nosso ser, salvos por Deus e para Deus. Não há nenhuma “boa obra” para contribuir.
Elas são, na verdade, resultado direto da graça salvadora. E o cântico dos anjos continua
ecoando: “...paz na terra aos homens a quem Deus quer bem.” (Lucas 2:14)

* PARA A GLÓRIA DE DEUS – “Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas;
a ele, pois, a glória eternamente, amém.” (Romanos 11:36)
Por um momento deixar de pensar em nós mesmos e olhar para o alto. Sermos

salvos da “divindade” que há em nós e passar a dar glória unicamente ao Senhor Deus
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Novamente o cântico dos anjos aparece:
“Glória a Deus nas maiores alturas....” (Lucas 2:14)

* VIDA VITORIOSA EM CRISTO JESUS – “Ele, que é a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder...” (Hebreus 1:3)
Solus Christus significa reconhecer todas as coisas nEle: Primeiramente a salvação,

sem nenhum outro mediador; mas também toda a nossa existência pois, como afirma
Paulo, “nele vivemos, nos movemos e existimos... porque
dele também somos geração.”(Atos 17:28)

Somos herdeiros da Reforma Protestante.
Não precisamos de outra “Reforma”; apesar de
sermos uma Igreja Reformada, sempre
reformando. O que realmente precisamos é
colocar face a face a cultura atual e os princípios
ora exarados para alcançarmos o homem do
século XXI com a vida de Deus.

“Não removas os marcos antigos que puseram os
teus pais.” (Provérbios 22:28).

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo

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 G. Barros, André Lima, Assuero
Silva, Carlos Roberto Soares, Dário Porto, Fernando Lopes, Gelbson Improta,  Getro Cunha,
Guaraci Sathler, Guilherme Sayão, Guilherme Simon (Benemérito), João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser, Jorge Apocalypses, José Ribamar R. Junior, Luís Alberto R. Santos,
Luís Monteiro, Mauricio Buraseska, Newton Alvarez R. Filho, Olympio Bezerra, Paulo Vieira
da Costa, Paulo Raposo, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden e Walter
José G. Barros Santos

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

Adeclen G. Santos, Adolfo Correia, Amaro Barbosa, Antônio Gouvêa, Antonio Renato,
Archidemes Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,  Daniel Jardim, David Pereira (Emérito),
Filipe Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jamil Abdo, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira
Neto, João Henrique Gomes, João Luiz Lemos, João Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José
Ferreira, José Nei (Emérito), José Vinicius Trindade (Emérito), Leandro Trindade, Leonardo
Trindade, Luiz Claudio Pereira, Luiz Henrique, Marcelo Castro, Marcelo Figueiredo Freitas,
Mário Sérgio, Nelson de Paula, Paulo Freitas, Paulo Ladeira, Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley,
Roberto Azeredo (Emérito), Roberto Marinho, Sérgio Branco, Tiago de Melo Trindade, Vitor
Araujo, Victor Hugo Canto Costa e Willians Araujo
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).

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



Notícias Gerais

3

Caro Visitante, Seja Muito Bem-Vindo.
Você que vem de outro estado, outra cidade
do Estado do Rio de Janeiro ou da Cidade
do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana
do Rio tem o privilégio de recebê-lo (a) e a
alegria de acolhê-lo (a) com amor fraternal.
Seja bem-vindo entre nós. Sinta-se como se
estivesse em sua própria Igreja.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 11, às 18:30h. Presbíteros e
pastores estão convocados, e a igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Indicações e Nomeações 2017
O Conselho da Igreja em sua última reunião
homologou as lideranças das Sociedades
Internas e fez as nomeações dos Ministérios,
Comissões e Autarquias para 2017. Estamos
prepando a Agenda 2017 com todas as
nomeações. Aguarde!

Ordenação e Instalação de Oficiais
No Culto Matutino de hoje, às 10:30h,
teremos a ordenação e instalação de vários
oficiais.

* Instalação de Presbíteros
reeleitos: Altair Lauro Bazeth, Carlos
Roberto Soares, Gelbson Veloso Improta,
Johannes Carl Gaiser e Roberto Corrêa.

* Ordenação e instalação ao
presbiterato para o primeiro mandato:
Maurício Buraseska e Newton Alvarez
Rodriguez Filho;

* Instalação de diáconos
reeleitos: Amaro Soares Barbosa, Adolfo
Guilherme Silva Correia, José Vinícius
Trindade, Leandro Cláudio de Souza
Trindade, Paulo de Castro Freitas, Ricardo
Cândido Bezerra e Roberto Rosa Azeredo.

* Ordenação e instalação ao
diaconato para o primeiro mandato:
Jerson Costa Ferreira Neto, Leonardo
Nicácio Trindade e Tiago de Melo
Trindade;

 Oremos por estes estimados irmãos
e suas respectivas famílias.

Aniversário da Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro
No dia 12 de janeiro a Igreja Presbiteriana
do Rio comemora 155 anos. Foi organizada
em 12 de Janeiro de 1862 pelo Rev. Ashbel
Green Simonton, que foi o seu primeiro
pastor. Uma igreja que adora o Deus Trino,
prega e ensina a palavra para a Salvação dos
não crentes e edificação dos crentes, que
evangeliza, promove missões e planta novas
igrejas. Somos uma igreja de portas abertas!
“Há um lugar pra você entre nós!”

UPA - União Presbiteriana de
Adolescentes
Dia 22 (domingo) às 17h
Depois dessa pausa de fim de ano, nossas
devôs estarão retornando este mês! Venha
para esta celebração do começo de mais
um ano de atividades da nossa UPA! No
mesmo dia, a UPA estará dirigindo a parte
de louvor do culto da Igreja, às 19h!
Estejam conosco! 

Aniversário de Casamento
O nobre casal Rev. Jorge Luiz Patrocínio e
Cecília Patrocínio, completa 6 anos de
casamento hoje, dia 08, sob as bênçãos de
Deus. Parabéns ao querido casal! Que a
felicidade seja multiplicada, o amor seja
aumentado e as bênçãos abundantes sobre
o casal e família. Reafirmamos as palavras
proféticas: “...todos quanto os virem os reconhecerão
como família bendita do Senhor.” (Isaías 61.9b).
Comissão de Comemorações e Eventos

Visitas Pastorais
A equipe pastoral da igreja realizou visitas a
vários irmãos:

1 – Missionária Leninha Maia –
Teresópolis – em sua residência.

2 – Maria Marta Pereira Reis (mãe
de Dulcinete – sogra do Presb. Altair
Bazeth) Casa de Saúde de Portugal – Rio
Comprido.

3 – Mário Bandeira (esposo de
Angelina Alves) Hospital da Assim – Tijuca.
Oremos por estes irmãos e por suas famílias.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 09: Provérbios 16.1-9
Terça-feira 10: Lucas 23.32-43
Quarta-feira 11: Salmo 146
Quinta-feira 12: Salmo 46
Sexta-feira 13: Apocalipse 21.1-7
Sábado 14: Mateus 22.34-39
Domingo 15: Isaías 58.1-12

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, 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, Maria Marta
Pereira Reis, Mário Bandeira.

2 - Famílias: Augusto César de Barros.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Edson de Souza Borges, Marcos Gomes Conde, Rosele Fernandes de Azevedo,
Samia Ruveni Garcia Morais, Santana Ebendinger, Suzana da Silva Sant‘Ana.

Seg 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto Prazeres Ribeiro, Cleide Simões
Gouvêa, Dilcea de Souza Borges, Leticia Viana de Alcantara, Luciana Brito de Azevedo,
Presb. Peter Walker Tenney, Thiago Costa Carvalho.

Ter 10: Carlos Eduardo Peixoto de Oliveira Camargo, Dircilene Santos Maia Mendes da
Silva, Eliania Carvalho Pereira Souza Pinto, Elvira Menezes de Lemos, Joaquina Soares
Netto, Maria Angela de Sousa Mendonça, Rita de Souza Almeida.

Qua 11: Carlos Alberto Cincurá de Andrade e Silva Júnior, Diác. Carlos Cândido da Silva,
Conceição Maria da Silva, Daniel Saud Cross, Marta Joyce dos Anjos Ferreira, Vania
Celestino da Fonseca, Washington Andrade Maciel.

Qui 12: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de Freitas.

Sex 13: Gláucia Silveira Moreira Improta, Tarcisio Rocha da Silva.

Sáb 14: Custodio Teixeira Moreira Filho, João Rodrigues de Freitas, Leonardo Ribeiro
Fernandes, Lorena Rosa Fitzner, Marcelle de Souza Bentes dos Santos, Marilda Pereira
Goncalves, Zelita Coelho Alexandre.

Aniversário de Casamento

Hoje: Rev. Jorge Luiz Patrocínio e Maria Cecília Leandro Patrocínio.

Ter 10: Presb. Guilherme Simon e Angela Maria de Carvalho Simon.

Qui 12: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz Barboza e
Edjane Mota de Oliveira.

Sex 13: Wilson Ramos da Silva e Ruth Bastos da Silva.
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Auxiliares de Diaconia
A Junta Diaconal indicou e o Conselho
aprovou as seguintes auxiliares de diaconia:

1 – Amália Maria;
2 – Elizabeth Sabino;
3 – Iracema Maria;
4 – Lilian Canto Costa;
5 – Ondina Brasil;
6 – Rosibete Silva.

São vidas preciosas e dedicadas que se
colocam à disposição do Senhor para o
serviço em sua casa! Oremos por elas.

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte, também estão
convidados, dia 10/01/2016, terça-feira, às
15h, na sala Miriam Duffrayer. Trataremos
da escala referente aos meses de Fevereiro,
Março e Abril de 2017. Venha fazer parte
dessa grande obra. Sua presença é muito
importante!

D. Genny S. Moura voltou para a casa
do Pai 
Descansou no Senhor a nossa querida irmã
Genny Santos Moura com a idade de 87 anos.
Ela era viúva do irmão Adolfo Cruz, também
membro da Catedral, e jornalista por
profissão. Ao longo de muitos anos, ele teve
um programa televisivo sobre cinema, uma
vez que era crítico da sétima arte. D. Genny
fez sua profissão de fé na Igreja Episcopal de
Niterói, em 1965, perante o Rev. Raul Villaça
Filho. Ela foi recebida como membro
comungante da IPRJ em 8 de dezembro de
2010, vindo por transferência da Igreja
Metodista do Catete. D. Genny foi sepultada
no último domingo, dia primeiro de janeiro,
tendo por oficiante o Rev. Joel Theodoro, além
da presença das irmãs Adriana e Iracema Maia
em representação dos diversos segmentos da
SAF. Aos familiares e amigos, a nossa
condolência e nosso ombro fraterno,
juntamente com nossa oração. “Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação!” (2 Co 1.3)

O dízimo é uma questão de fidelidade
e a oferta é um ato de gratidão.
O exercício da nossa contribuição fiel nos
dízimos e ofertas ao Senhor, é na verdade
uma das manifestações mais verdadeiras de
expressarmos o nosso amor e gratidão ao
nosso Deus, por todas as bênçãos Dele
recebidas. 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. Entregue
o dízimo regularmente, e sua oferta sempre
que possível. Diga: “A minha vida e a minha
família estão fundamentadas na fidelidade
ao Senhor.”

Publicações para o Boletim da Igreja
O boletim dominical é instrumento de
evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O prazo
de entrega do material é sempre até às
quartas-feiras, às 12h, exceto em feriados
quando previamente informaremos o prazo
que deverá ser entregue. O atraso na coleta
do material compromete todo o processo.
Pedimos a colaboração e a compreensão
de todos. O material deve ser entregue por
e-mail: secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas.

Devocional Pão Diário 2017
Valor: R$ 8,00
Fomos grandemente abençoados com o Pão
Diário em 2017. Os exemplares 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 (oito reais) cada. Adquira o
seu exemplar.  Vamos juntos levar a Palavra
de Deus e desenvolver o trabalho missionário.
Se você quiser que os seus familiares, amigos,
vizinhos enriqueçam os seus momentos com
Deus, considere a possibilidade de levar-lhes
este devocional, como presente que dará frutos
por todos os dias do novo ano.

Escalas e Plantões
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. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev.
Renato Porpino.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Jorge Patrocínio; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev.
Romer Cardoso.
Presbíteros: Hoje – 8h: Assuero Silva; 10:30h: Carlos Soares; 19h: Dário Porto.
Próximo Domingo – 8h: Fernando Lopes; 10:30h: Gelbson Improta; 19h: Getro Cunha.
Junta Diaconal: Equipe B – Leandro Trindade, Antônio Gouvêa, João Márcio, Roberto
Azeredo, Marcelo Magalhães, Willians Araújo, Jorge Gorne, Jerson Ferreira, Aux. de Diac.
Iracema Ferreira, David Pereira, Jerson Neto.
Púlpito – 8h: Antônio Gouvêa; 10:30h: João Márcio; 19h: Roberto Azeredo; Quinta-feira:
Leandro Trindade e Marcelo Magalhães.
Próximo Domingo: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo
Dowsley, Paulo Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vitor Araújo, George Washington, Daniel
Jardim, José Nei, Luiz Cláudio, Carlos Candido.
Púlpito – 8h: Archidemes Campos; 10:30h: Ricardo Dowsley; 19h: João Luiz; Quinta-
feira: Vitor Araújo e Paulo Freitas.
Recepção: Hoje – Manhã: Sonia Cruz, Regina Oliveira. Noite: Creuza Póvoa.
Próximo Domingo – Manhã: Cleizi de Souza, Mary Bezerra. Noite: Rosa Lúcia.
Equipe de Áudio: Hoje – Ricardo Dowsley, Victor Mota, Lucas Werner.
Próximo Domingo – Jorge Abreu, Guilherme Andrade, Leandro Azeredo.
Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Piauí, André Lima, Guilherme Andrade, Maria Lúcia.
Noite: Nery, André Lima, Mateus Levi, Pedro Bragança.
Próximo Domingo:
Manhã: Luís Alberto, Maria Ivone, Josimar, João Henrique.
Noite: Luís Alberto, Maria Ivone, Josimar, João Henrique.
Música: Hoje – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.
Próximo Domingo – 8h: Solista: Ilem Vargas/Pianista: Erika Machado; 9h: Rachel Coelho
e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Coral Canuto Régis.



Sociedades Internas
JUNTA DIACONAL

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

Reunião Ordinária - Convocamos toda Junta
Diaconal para a realização da Reunião Ordinária
de Janeiro, na segunda-feira 09/01 às 19h.
Esteja em oração pela reunião, venha com
coração e mente abertos para poder contribuir
com as decisões e ações do ministério que o
Senhor colocou em suas mãos.
Escalas das Equipes para 2017 – As
escalas estão impressas e separadas por
equipes. Cada Diácono e Auxiliar de Diaconia
pode fazer a retirada da sua na gaveta da
Junta Diaconal.
Grupo da Junta Diaconal - Nossa Junta
Diaconal tem um grupo privado de
Whatsapp, onde todos os Diáconos e
Auxiliares de Diaconia podem informar e
serem informados sobre atividades da Igreja,
motivos de oração e de visitação, e outras
mensagens de interesse da Junta Diaconal.
Essa ferramenta foi criada para facilitar a
comunicação interna entre os membros da
Junta Diaconal, assim, solicitamos aos
Diáconos e Aux. Diaconia que ainda não
fazem parte do grupo que atualizem seus
contatos junto ao Dc Ricardo Dowsley que é
o Administrador do Grupo. Whatsapp da
Junta Diaconal é Canal de Informação,
Edificação e Bênção!
2017 Começou! - Com a Graça de Deus
mais um ano se inicia. Ano inteiro de
oportunidades para Servir ao Senhor e a sua
Igreja. Rogamos ao Senhor que encha nossas
vidas e espíritos com sua presença, visão e
amor, e que possamos JUNTOS trabalhar
com dedicação, zelo, atenção e amor, sendo
usados em todo tempo como instrumentos
de Graça e Misericórdia junto ao nosso
próximo.
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.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Executiva da Sinodal Rio  - reunião,
amanhã, às 14h30, na Igreja.
Deptº Ester- reunião, sábado, às 12h, com
almoço das Travessinha, e planejamento 2017.
Informações com a coordenadora.
Passeio na Baía de Guanabara - dia 27, 6ª
feira, às 12h15mim. Encontro no Museu da
Marinha -Praça XV. Inscreva-se! Maiores
detalhes com Adriana, Edna Vitória e
Célia Stutz, secretárias de Cultura.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Agenda 2017 - Estão sendo distribuídas aos
casais Encontreiros. Procure um membro da
diretoria e garanta a sua! Disponível em breve,
também na página da Catedral
(www.catedralrio.org.br). 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 a partir de
Jan 17. 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.

MOVIMENTO OÁSIS
Grupo de Louvor: Adore ao Senhor com
alegria!  Retornaremos dia 16/01/17, às 17h,
no templo. Não falte e não se atrase.
Reunião de Oração. Momentos especiais onde
poderemos agradecer, interceder por nossos
amados e igreja. Dia 16/01/2017, às 19h.
Devocional: A nossa primeira devocional de
2017 será no dia 15/01/17, às 17h, na sala
do Conselho. Venha se confraternizar e
receber uma abençoada palavra do Senhor
para nossas vidas.



Culto Devocional - 8h
Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:

Dirigente: “Salmodiai a Deus, cantai
louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai
louvores.” (Salmo 47.6)

Congregação: “Deus é o Rei de toda a
terra; salmodiai com harmonioso
cântico.” (Salmo 47.7)

Todos:  “O teu nome,  eu o farei
celebrado de geração a geração, e,
assim, os povos te louvarão para todo
o sempre.” (Salmo 45.17)

19 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rei Sublime”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

318 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ceifeiros do Senhor”

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Gouvêa.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: João 5.37-40 - Presb. Assuero
Silva.

Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“O Livre Exame das Escrituras”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Buscai Primeiro

o Reino de Deus”

Buscai primeiro
O reino de Deus
E a sua justiça,
E acrescentadas
Estas coisas vos serão.
Aleluia! Aleluia!

Nem só de pão
O homem viverá,
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração
Dirigente: “Depois destas coisas, vi, e eis

grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos.”
(Apocalipse 7.9).

Mulheres: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Apocalipse 7.10).

Homens “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,” (Apocalipse 7.11)

Coral: “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 7.12).

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)

47 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas
ofertas no gazofilácio. Viu também certa
viúva pobre lançar ali duas pequenas
moedas; e disse: Verdadeiramente, vos
digo que esta viúva pobre deu mais do
que todos. Porque todos estes deram
como oferta daquilo que lhes sobrava;
esta, porém, da sua pobreza deu tudo o
que possuía, todo o seu sustento.”
(Lucas 21.1-4)

172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Chuvas de Bênçãos”

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. João Márcio.

Pastorais

Ordenação e Instalação de Oficiais

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Romanos 1:11-17 - Presb.
Carlos Soares.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“O Evangelho da Graça de Deus”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

Liturgia
Sem o seu amor, sem o seu perdão,
O que seria de mim.
Deus me amou tanto
Que entregou seu filho
Pra morrer em meu lugar.
 

Deus me ama.
E o seu amor é tão grande, incondicional.

Deus me ama.
E ele está sempre de braços abertos pra mim.

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo.

Pastorais

CONTRIÇÃO
CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“É de Coração”

Como descrever, como explicar, O amor
que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar.
 
Tu me conheces bem e sabes quem eu
sou, Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

 
É de coração tudo o que eu disser,

Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
E se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,

Mesmo assim Senhor, recebe o meu louvor,
É de coração!

 
Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali
Pra me resgatar.
 
Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO
OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Lucas 10. 25- 37 - Presb.
Dário Porto.

Cântico
“Em Teus Braços”

Seguro estou nos braços daquele que
nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim.
 
E se eu passar pelo vale acharei
conforto em Teu amor,
Pois eu sei que És aquele que me
guarda, me guarda.

Em Teus braços é meu descanso. 4x
 
Recaio em Tua Graça,
Recaio de novo em tuas mãos

TEMA DO DOMINGO:
“Encontros e Desencontros.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.
ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico
“Poder Pra Salvar”

Todos necessitam de um amor perfeito,
perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança,
de um Deus que salva.
 

Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.

Pra sempre, autor da salvação,
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu!

 
Me aceita com meus medos, falhas e
temores, enche meu viver.
A minha vida entrego pra seguir Teus
Passos, a Ti me rendo.
  
Possa o mundo ver brilhar a luz
Cantamos para a glória do Senhor
Jesus, Cristo.

Bênção Apostólica / Tríplice Amém
Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom
Recessional



Liturgia

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

222 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Mais Perto da Cruz”

Cântico
“Há Momentos

Há momentos
Que as palavras não resolvem
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no calvário que ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar.
Foi no calvário que ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro

O que é amar.
Aqui no mundo, as desilusões são
tantas,
Mas existe uma esperança: é que Cristo
vai voltar!

Ministração do Vinho

300 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja Militante”

Cântico
“Jesus é a Aliança”

Jesus é a Aliança entre você e Deus.
Jesus é a Aliança entre você e eu.
Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar.
Hoje Ele te chama para dEle derramar.
Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

DESPEDIDA E SERVIÇO

Cântico
“Shalom adonai”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai,
Shalom Adonai, Shalom.
A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor! (Bis)
A paz do Senhor, a paz!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações

Liturgia

Culto Vespertino - 19h
Prelúdio: Quebrantado

ADORAÇÃO
DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Chamada à Adoração
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu

santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)

Congregação  “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza. Louvai-o ao som da
trombeta; louvai-o com saltério e com
harpa.” (Salmo 150.2-3)

Dirigente: “Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e
com flautas.” (Salmo 150.4)

Congregação: “Louvai-o com címbalos
sonoros; louvai-o com címbalos
retumbantes.” (Salmo 150.5)

Todos: “Todo ser que respira louve ao
SENHOR. Aleluia!” (Salmo 150.6)

Cântico
“Oh! Venha ao Altar”

Se ferido por dentro estás
E o pecado é pesado demais,
Jesus te chama.
Se ao fim de si mesmo chegou
E sua fonte de água secou, Jesus te chama.
 

Oh! Venha ao altar, aos braços abertos do Pai
O Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus!
 
Deixe a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje, não dá pra esperar,
Jesus te chama!
Sua tristeza troque por prazer,
Nova vida das cinzas vai ter,
Jesus te chama
 
Oh que Salvador. Maravilhoso é,
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a ele, pois Ele é o Senhor.
Cante Aleluia, Cristo vive!

Cântico
“Nada Além do Sangue”

Teu sangue leva-me além a todas as alturas
Onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça
Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue
 
Tua cruz mostra tua graça,
Fala do amor do Pai,
Que prepara para nós
Um caminho para Ele,
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue.
 

Que nos lava dos pecados,
Que nos traz restauração.

Nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus!

O que nos faz brancos como a neve,
Aceitos como amigos de Deus.

Nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus

 
Eu sou livre, Eu sou livre.
Nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus
 
Alvo mais que a neve.
Alvo mais que a neve.
Sim nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve serei!

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO
VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Deus me Ama”

Mesmo sendo assim, pobre e pecador,
Deus me ama.
Mesmo sendo falho,
Mesmo sem merecer, Deus me ama.
 
Se eu estou forte, se eu estou de pé,
Deus me ama.
Se eu estou fraco, se eu estou caído,
Ele não deixa de me amar.
 


