
Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintam-
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Recital de piano e canto coral
Aconteceu na terça-feira passada e foi muito
concorrido. Os alunos do projeto Musiarte
piano, sob a cordenação do maestro Ilem
Vargas, fizeram uma bela apresentação:

1. Ângela Maria Nascimento Machado;
2. Alexandre Themístocles de V. Filho;
3. Nathália Santana Dias;
4. Vinícius Santos Lima;
5. Ana Beatriz de Oliveira Pereira;
6. Giselle de Carvalho França Buraseska;
7. Gabriel Oliveira;
8. Karim Omar Fortunato Gomes;
9. José Marcos Barroso Bento;
10. Paulo Vitor Macedo;
11. Johnny Felipe Silva Marfo;
12. José A. G. de Oliveira;
13. Miguel Alves da Silva;
14. Maria Luiza de C. França e Buraseska;
15. Melina Gomes de Jesus;
16. Lucas Gomes;
17. Iuri Ribeiro.

Tivemos alunos de flauta doce tocando
“Noite Feliz”de FRANZGGRUBER.
Parabéns aos alunos, ao coordenador, à
APÀS e ao Ministério de Música da IPRJ.
Na sequência, tivemos o recital de canto
coral, com a participação dos alunos da
Musiarte, Academia de Canto Fátima

Saclzo, Coral Óasis, Coral Filadélfia, Coral
Idalina Heringer, Os barítonos ( alunos
Musiarte), Suzana Furtado (soprano), Coro
da ACM e o encerramento, “Aleluia” – de
HANDEL, com todos os corais, sob a
regência de Ilem Vargas e ao piano Antônio
Henrique. Foram momentos de excelente
música e de adoração ao Deus Eterno! Soli
Deo Glória! A gratidão da IPRJ a todos
que participaram ou estiveram presentes!

Programação da EBD
Adulto para final do ano:
Hoje (15 DEZ) não
teremos EBD Adulto,
considerando a Cantata

das Crianças da EBD Infantil, às 9h, cujo
título é óbvio e simples, como são as coisas
de criança: “É Natal!”. Excepcionalmente,
deixarão de funcionar as Classes da EBD
adulto, exceto a Classe de Catecúmenos.
Solicitamos a todos os alunos que prestigiem
a referida atividade. Encerramento EBD
Adulto/19 em Classes: Dia 22 Dez 19 será
o último domingo com aula da EBD Adulto
em Classes separadas, exceto a Classe de
Catecúmenos. A partir de 29 Dez e durante
o mês de Janeiro a EBD Adulto será
ministrada em classe conjunta, no Templo.

PASTORES - HOMENS VOCACIONADOS PARA O ENSINO DA
PALAVRA DE DEUS E CUIDADO COM AS OVELHAS

Em 17 de dezembro de 1865 o ex-padre José Manoel da Conceição, convertido
à fé cristã reformada, tornava-se o primeiro pastor presbiteriano brasileiro.  Esta é a razão
pela qual a IPB comemora nesta data “O Dia do Pastor”. Foi ordenado pelo Presbitério
do Rio de Janeiro, sob a presidência do Rev. Ashbel Green Simonton.

 “Pastor e Mestre” é a designação bíblica para o ofício de Pastor. “E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”
(Ef  4.11). Pastores mestres são o mesmo que presbíteros no Novo Testamento. A tarefa
de pastorear e ensinar é claramente atribuída aos “presbíteros” nas Escrituras, cf. At.
20:28; I Tm. 3:1,2; 5:17; Tt 1:5-9; I Ped. 5:1-2. Num certo sentido, são os pastores-mestres
ou presbíteros, os continuadores da obra apostólica.

Na IPB o presbítero docente é o pastor, aquele responsável pelo ensino na Igreja,
por delegação do Presbitério, e pela ministração dos sacramentos (Batismo e Santa Ceia).
O presbítero regente é o responsável, juntamente com o presbítero docente, pelo governo
administrativo e espiritual da Igreja.

Mas a função de um pastor não se restringe apenas ao ensino e a ministração dos
sacramentos. Como o próprio nome sugere, os pastores cuidam de ovelhas (gostam de
pessoas e amam suas ovelhas).  Nossa Igreja tem sido pastoreada, ao longo de sua história,
por verdadeiros pastores de ovelha. Há cerca de oito meses nossa Igreja elegeu seu novo
pastor, que tem cuidado de suas ovelhas como um servo vocacionado pelo Senhor. Pastor
amoroso, sensível às necessidades das suas ovelhas e ao mesmo tempo visionário e
comprometido com o crescimento da IPRJ.

Cremos que o Senhor nos enviou um pastor segundo o Seu Coração, homem
comprometido com o ensino da Palavra, que empolga a todos nós com suas mensagens,
sua jovialidade madura e a vontade de conhecer e de se envolver com todas as áreas da
Igreja e sua membresia. Pastor que pode contar com auxiliares em sua equipe ministerial,
que aliam a experiência e o profundo conhecimento da Igreja a uma vocação missionária,
que a cada dia se torna mais estimulada.

Como Igreja, precisamos sustentá-los com nossas orações e o apoio no trabalho
árduo, de manter acesa a chama do evangelho e pelo renovo de nossa igreja. Nossa gratidão
ao Senhor por separar homens vocacionados e dedicados a sua obra e ao crescimento de
Sua Igreja.

Parabéns aos nossos pastores e que o Pastor dos pastores não permita que esmoreçam
perante as dificuldades e que sintam que podem contar com o seu Conselho e suas ovelhas.
Juntos somos mais fortes! Que o Senhor os abençoe e as suas famílias.

Presbítero Luís Alberto R. Santos
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José Manoel da Conceição – Primeiro
Pastor Brasileiro.
Comemoramos hoje, em todo Brasil, o dia
do Pastor Presbiteriano. O contexto
histórico aponta para o ex-padre José
Manoel da Conceição, denominado “Padre
Protestante”, que ingressou no Cristianismo
Evangélico, após a conversão a Cristo, na
Igreja Presbiteriana, em fase de
desenvolvimento. Em 16 de dezembro de
1865, organizou-se o Presbitério do Rio de
Janeiro, composto por Três Pastores: Ashbel
Green Simonton, A.L. Blackford e F.
Schneider. No mesmo dia, José Manoel da
Conceição foi examinado quanto ao seu
desejo de ser Ministro do Evangelho. No
dia seguinte, 17 de dezembro de 1865, Após
a abertura da sessão, pregou para uma
audiência de 25 pessoas. O Sermão foi
aprovado. Às 17 horas, com a parênese de
Simonton baseada em II Co 5.20, o
Presbitério procedeu à ordenação do Rev.
José Manoel da Conceição, o primeiro
Pastor brasileiro. Por esta razão, o dia do
Pastor Presbiteriano é comemorado em dia
17 de dezembro ou no domingo mais
próximo da data!

Natal na Catedral
A comemoração do Natal, “O Nascimento
de Cristo,” estende-se pot todo o mês de
dezembro:

Hoje: 8h – Hinos Natalinos e Grupo Vocal
Soli Deo;

10:30h – Hinos Natalinos e Coral Canuto
Regis;

19h – Culto de Natal do Coral Canuto Regis.
Domingo 22:  8h –Hinos Natalinos e

Família Improta;
10:30h – Hinos Natalinos e Coral Canuto

Regis;
19h – Hinos Natalinos, Corais da Igreja e

Grande Coral.
Participe, com toda sua família. Vamos

Celebrar o Natal Juntos!

CAMPANHA “TUDO SE FEZ
NOVO”
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez
novo.” (2 Co 5:17)
Prossegue nossa Campanha “Tudo se Fez
Novo”, com o objetivo de reformar e
modernizar a nossa infraestrutura, visando
melhorar o atendimento aos membros da
Igreja e aos nossos visitantes. Estão disponíveis
nos escaninhos dos bancos um envelope
especial em azul, para uso nos cultos. Todos
aqueles que desejarem fazer suas contribuições
via internet, por favor utilizem o centavo 31,
que identificará suas contribuições. A
identificação é só para aqueles que desejarem.
Uma recomendação muito importante aos
membros: a Igreja possui seus compromissos
regulares que são supridos pelos dízimos e
ofertas de seus membros. Assim, apela a todos
no sentido de fazerem suas contribuições para
esta Campanha, sem comprometer estes seus
compromissos regulares. Se nossos
antepassados foram capazes de construir, Deus
dará condições à geração atual de manter e
melhorar nossas instalações. Não deixe de
participar desta Campanha. Que o Senhor
motive a todos nós a participar de mais este
esforço, visando o progresso do evangelho
em nosso meio.

É hoje!!! Cantata das Crianças “É Natal”
Às 9h, no Templo. Venham comemorar
juntamente conosco o nascimento de Jesus! À
tarde, elas se apresentarão também, no Lar
Samaritano, será um momento de grande
comunhão e alegria com os idosos que lá
residem. É Natal!!!! No Culto Vespertino do
próximo domingo, 22/12, teremos diversos
Corais da nossa Igreja louvando a Deus em
celebração do Natal de Jesus Cristo. Em
determinado momento do Culto, todos se
reunirão num Grande Coral com a
participação da Congregação, louvando a
Deus com uma sequência de hinos de Natal.
Aos que desejarem se preparar para esse
momento especial, é só acessar o nosso site,
www.catedralrio.org.br, e clicar na guia
ÁUDIOS. No menu à esquerda, clique em
“Encontro Grande Coral- Congregação”, e
escolha a sua voz.

Lançamento da Nova Capela no AVB
Aconteceu ontem (14 DEZ) e foi um
momento ímpar de grat idão!
Agradecemos a toda a Igreja que tem
part icipado at ivamente desse
empreendimento de amor, por meio de
suas orações para o bom andamento dos
trabalhos de edificação da nova Capela.
Agradecemos de maneira especial àqueles
que puderam estar presentes no
lançamento da obra (cerca de 50 pessoas).
Foi uma programação abençoadíssima
com a presença de uma representatividade
das Sociedades Internas, Ministérios e
Departamentos da Catedral .  A
programação começou com um delicioso
café da manhã às 10h e logo em seguida
tivemos a parte áurea, com o Culto de
Gratidão a Deus, pelo Lançamento da
Obra. Depois tivemos aquele almoço e a
tarde toda pudemos aumentar a
comunhão entre os irmãos, naquele lindo
Vale de Bênçãos. Às 16h fechamos a
programação com um café com bolo da
melhor qualidade. Tivemos também a
abertura do “Livro de Ouro de
Lançamento e Construção da Nova
Capela”, registrando o marco histórico
desse momento.  O livro vai estar
disponível para aqueles que estiverem
visitando o Vale de Bênçãos, durante o
período de sua construção, prevista para
terminar até maio de 2020. Dia 06 Jan 20
vai ser iniciada a edificação da capela. Você
que não pôde ir, mas ofertou, a nossa
gratidão também, pois arrecadamos, até
o fechamento desta edição do Boletim da
Catedral, R$ 1.300,00 que serão usados
para as necessidades complementares da
Nova Capela: sonorização, climatização e
mobiliário complementar. Levantemo-nos
e construamos...(Ne 2:18b).

Assembleia Geral Ordinária - APAS
A Associação Presbiteriana de Ação Social,
convoca para reunir-se em Assembleia
Geral extraordinária, dia 20 de dezembro
de 2019 (sexta-feira), às 19 horas.

Um Grande Coral da Catedral
No Culto Vespertino do próximo domingo,
22/12, teremos  diversos Corais da nossa
Igreja louvando a Deus em celebração do
Natal de Jesus Cristo.  Em determinado
momento do Culto, todos se reunirão num
Grande Coral com a participação da
Congregação, louvando a Deus com uma
seqüência de hinos de Natal. Aos que
desejarem se preparar para esse momento
especial,  é só acessar o nosso site,
www.catedralrio.org.br, e clicar na guia
ÁUDIOS. No menu à esquerda, clique em
“Encontro Grande Coral-Congregação”, e
escolha a sua voz.

Luana Brandão da Cunha
Filha de Samuel Barreto da Cunha e Gisselle
Meryll Brandão de Santana, será consagrada
a Deus, através do Batismo infantil. O avô,
Rev. Guilhermino Cunha, será o oficiante.
Que Deus abençoe a pequena Luana,
fazendo-a crescer em estatura, sabedoria e
graça, diante de Deus e dos homens.
Parabéns aos pais, aos avós paternos e
maternos. “Herança do Senhor são os
filhos...” Sl 127.3

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.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 15 Dez 19 -  Equipe B: 
Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Carlos Candido, João Luiz,
Luiz Henrique, 
Rodrigo Nobre (Púlpito 8h),
Rosibeti Silva (Púlpito 10h30), e
Thiago Castilho (Púlpito 19h).

Próxima semana:
Dom 22 Dez 19 -  Equipe C: 
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Amália
Maria, Charles Mattos, Filipe Agum, Jorge
Camacho, Leonardo Trindade, 
Paulo Freitas (Púlpito 8h),
Roberto Azeredo (Púlpito 10h30), e
Willians Araujo (Púlpito 19h).

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados a Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

.

Deptº Ana e Lídia–  reunião dia 18 , 4ª
feira,  em Friburgo. Falar com a
coordenadora.

ATENÇÃO ! : Reuniâo Executiva—
dia 17, 3ª feira, às 10h,  sala do Conselho.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE

“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

XXIV RECCC 6 a 8 Nov 20 no Hotel
Atlântico Búzios – O Lançamento já foi
realizado. Muitos já se inscreveram. Pedimos
àqueles casais que preencheram a lista de
intenções no último RECCC que
formalizem a reserva entregando os cheques
ao Casal Procurador Cleide e Gouvêa,
(Gestão 2020/2021).

Agenda ECCC 2020– pode ser obtida na
página eletrônica da Igreja. Acesse e imprima
sua agenda e programe-se!

Nasceu! - O ECCC compartilha com
alegria a chegada, em ás 5h e 08 min, do dia
09 de Dezembro (Segunda - feira passada),
do pequenino Martin, 2º filho dos
Encontreiros Evelin Quintanilha e Alvinho
Soares. Uma fofura de varão com 3.615kg
e 50 cm de estatura e graça, para deixar os
avós paternos, também Encontreiros, (Binha
e Carlinhos) e maternos (Edenilma e Carlos)
babando! Martin, seja bem-vindo a este
mundo, que acabou de ficar mais lindo com
a sua presença no nosso meio.

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Liane Sathler e Leandro
Miguel, em virtude do falecimento de
Orlando Baptista, pai do nosso querido
Encontreiro, no dia 06 de Dezembro. Que
o consolo do Senhor para toda a família,
menor e maior, esteja firmado na Escritura
que diz: “Palavra fiel é esta: que, se
morrermos com ele, também com
ele viveremos.” (2 Tm 2:11)

Sociedade Internas

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, esta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
amor de um homem por uma mulher é
muito mais profundo e verdadeiro quando
Deus acontece primeiro na vida do casal.

MOVIMENTO OÁSIS

Já é Natal no Oásis!!! Hoje estaremos
reunidos, com os coracões alegres , no
nosso almoço festivo natalino.
Agradecemos a Deus por todas as bênçãos
recebidas. Feliz Natal!!!

Reunião de oração : Muito temos a
agradecer pelas bênçãos recebidas e colocar
no altar as nossas petições pela família, Igreja,
país . Toda segunda – feira, às 18:30h, nos
reunimos para nossa reunião de oração.
Venha e coloque tudo no altar do Senhor,
pois Ele é fiel! Não falte!!

Ensaio do Grupo de louvor: Toda Quarta
– feira, às 17h , no templo, estamos
reunidos, com o regente Ilem Vargas, para
aprendermos hinos de louvor ao
Senhor. Você está só? Integre-se!!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional -  Nesse domingo, às 17:30h,
nós teremos nossa última devocional do ano,
venha estar conosco! Será uma bênção;
Neste domingo não teremos EBA

Informações- Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre ligado nas
nossas programações! Instagram: @upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: hoje é a última reunião do ano.
Venha estar com a gente adorando ao
Senhor na sala Pb. Miguel dos Santos, às
17h30. Após a reunião faremos um singelo
momento de confraternização para celebrar
o ano que tivemos!

Arte e Fé: não preciso dizer o quanto foi
bom a segunda edição deste evento da nossa
federação, né? Louvado seja o Senhor pelo
ótimo momento que tivemos! Glória a Deus
pela nossa Federação de homens.
Aniversariante: Jonas de Souza, nosso
tesoureiro, está completando mais um ano
de vida no próximo sábado, 21/12.
Parabéns, meu irmão!

ECOS DA CATEDRAL

No último dia 13, sexta-feira, tivemos a
confraternização de líderes, auxiliares e
anfitriões. Momentos de muita alegria e
comunhão que nos permitiram lembrar o
quanto Deus tem usado este ministério.
Louvamos a Deus por cada um que esteve
à frente de um pequeno grupo ou abriu as
portas de seu lar para receber um ECOS.
Deus muito abençoe a vida de cada um
envolvido. Em 2020 tem mais!

MISSÃO CAIUÁ
 Reunião na
próxima terça-
feira, 17 de
dezembro às
14:00 horas no
Salão Álvaro Reis.
Todos estão
convidados!



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

Anotações
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 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1

Prelúdio
Chamada à Adoração:

Dirigente: “No humilde presépio, sem ter
nada seu, ”

Congregação: “Jesus, pobrezinho, sem teto
nasceu!”

Dirigente: Os Céus estrelados, fulgentes de
luz,

Todos: “Abrigam o meigo e Divino Jesus.”

239 HNC – “Nasce Jesus!”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

240 HNC – “Louvor Angelical”
1ª e 2ª Estrofes

Oração de Consagração:  Diác. Rodrigo
Nobre

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS DA TUA

LEI” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta

Grupo Soli Deo

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“A GRAÇA SEJA COM TODOS.” TITO 3.15

240 HNC – “Louvor Angelical”
          3ª Estrofe

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Cantata das Crianças - UCP

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

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

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

Mulheres: “Este, o primeiro
recenseamento, foi feito quando Quirino
era governador da Síria.” (Lc 2.2)

Homens: “Todos iam alistar-se, cada um à
sua própria cidade.  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.”
(Lc 2. 3-4)

Coral: “A fim de alistar-se com Maria, sua
esposa, que estava grávida. Estando eles
ali, aconteceu completarem-se-lhe os
dias.” (Lc 2. 5-6)

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.” (Lc 2. 7 )

241 HNC – “O Nascimento de Jesus.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Sl 116.12; Pv 3. 9-10)

104 HPCC – “Surgem Anjos
Proclamando.”

1. Surgem anjos proclamando
Paz à Terra e a Deus, louvor.
Vão seus hinos ecoando
Nas montanhas, ao redor.

Glória, glória a Deus nas alturas!
Glória, glória a Deus nas alturas!

2. Vão-se alegres os pastores
Ver o Infante celestial
E acrescentam seus louvores
Ao louvor angelical.

3. Berço rude Lhe foi dado,
Mas do Céu Lhe vem louvor.
Ele é o Salvador amado,
Bem merece o nosso amor.

4. Povos, tribos, celebrai-O!
Glória a Deus, também dizei.
De joelhos adorai-O,
Ele é o Cristo, o grande Rei!

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rosibeti Silva

Pastorais

367 HNC – “Convite aos Meninos.”
             1ª Estrofe

Batismo Infantil: Luana Brandão da
Cunha

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Leitura Uníssona: Riquezas e glória vêm
de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão
há força e poder; contigo está o
engrandecer e a tudo dar força.  Agora,
pois, ó nosso Deus, graças te damos e
louvamos o teu glorioso nome. Porque
quem sou eu, e quem é o meu povo para
que pudéssemos dar voluntariamente estas
coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas
mãos to damos. (I Cr 29. 12-14)



Liturgia

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PASTOR

PRESBITERIANO

221 HNC – “Vaso de Bênção.”
     1ª e 4ª Estrofes

1. Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso escolhido de Deus,
Para as novas levar aos perdidos,
Boas novas que vêm lá dos céus

Faze-me vaso de bênção, Senhor
Vaso que leve a mensagem de amor!

Eis-me submisso, e ao teu serviço
Eu me consagro, bendito Senhor!

4.Para ser um vaso de benção
É mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza,
Revestida de amor divinal.

Litania Pastoral:
Dirigente: “Dar-vos-ei pastores segundo o

meu coração, que vos apascentem com
conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15)

Presbíteros: “E ele mesmo concedeu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e
mestres, com vistas ao aperfeiçoamento
dos santos para o desempenho do seu
serviço, para a edificação do corpo de
Cristo.” ( Ef  4. 11-12)

Pastores: “Fiel é a palavra: se alguém aspira
ao episcopado, excelente obra almeja.
Procura apresentar-te a Deus aprovado,

como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade.” (ITm 3.1; II Tm 2.15)

Dirigente: “Pastoreai o rebanho de Deus
que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente,
como Deus quer; nem por sórdida
ganância, mas de boa vontade; nem
como dominadores dos que vos foram
confiados, antes, tornando-vos modelos
do rebanho.” (I Pe 5. 2-3)

Todos: “Atendei por vós e por todo o
rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos, para pastoreardes
a igreja de Deus, a qual ele comprou com
o seu próprio sangue. Porém em nada
considero a vida preciosa para mim
mesmo, contanto que complete a minha
carreira e o ministério que recebi do
Senhor Jesus para testemunhar o
evangelho da graça de Deus.” (Atos 20.
28, 24)

Homenagem aos Pastores
Oração de Gratidão e Intercessão pelos
Pastores

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica:   - Presb. Guaraci Sathler
Coral Canuto Regis

Mensagem: Presb. Roberto Marinho

“DESPEDIDA E ENVIO.”

368 HNC “Despedida”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“SE AQUELES QUE ESCOLHEMOS MANDADOS FORAM POR TI,   SEU SANTO MINISTÉRIO

CONDUZE SEMPRE AQUI.  CONFIRMA O PASTORADO COM BÊNÇÃOS ESPECIAIS  E DÁ-LHES, EM

RICOS FRUTOS, DIVINAS CREDENCIAIS.  E CADA VEZ MAIS FORTES, MAIS CHEIOS DE FERVOR,
A TODOS MANIFESTEM A GRAÇA DO SENHOR! .” (R.H Moreton)

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Jandyra Carvalho, Rute Leão,
Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos, Rosa Ferreira Bessa. Lavínia Bonard
FrancoNery , Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Suzana Santana, Richard Marches
e Odete Melosi.

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Aniversário de Nascimento
Hoje: Fernanda Danniela dos Santos Monteiro, Guilherme Miranda de Freitas, Irene Vieira de Sá

Vendrami, Leny da Silva, Lourdes Monteiro da Silva, Luise Torres Ramos, Maria José Ribeiro de
Souza, Wilma Lucia Vieira, Wilton Pereira Rodrigues;

Seg 16: João Paulo Guimarães D´Assunção, Leonardo dos Santos Galrão, Rosa Maria Miguel Sanche,
Sonia Maria Otavia Leite Alt, Sophia Domingues Lima;

Ter 17: Christiane Reis Bazeth Daudt, Daniele Christine Lopes de Azevedo, Debora Castilho Moreira
Silva, Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos, Maria Angela Ferreira Cabral;

Qua 18: Amália Maria da Costa Sena, Elizabeth Machado Louro, Presb. José Ribamar Rodrigues
Junior, Neide Vasconcelos Santos;

Qui 19: Amilton Baptista Pambani, Lucilene Alves Rodrigues, Rudolph Hansan Gomes;
Sex 20: Leonardo Ribeiro Lima, Paulo Roberto dos Santos Marques, Sofia Girardin Pimentel

Valmorbida;
Sáb 21: Bruna Santos Mury, Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva, Gilene Pessoa de

Lima, Diác. Jonas de Souza, Milena Dias Ximenes.

Aniversário de Casamento

Hoje: Maria Aparecida P. de A. N. Silva e Paulo Nunes Da Silva;
Seg 16:  Presb. Paulo Raposo Correia e Elizabeth Rose Brandão Silva Correia;
Ter 17: Diác. Jerson Costa Ferreira e Iracema Perciliana Maia Ferreira, Pedro Dantas Ferreira Neto e

Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Presb. Guilherme Beda de Amorim Sayão e Carla Andréa Freitas
de Oliveira Sayão;

Qua 18: Samuel de Paula Martins e Lineide Coutinho Martins, Elio Freire Sardinha e Jacy Porangaba
Iguatemi Sardinha, Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho e Carlos Eduardo Gonçalves Camacho;

Qui 19: Marcia Quintaes Louvain e Ricardo da Silva Louvain, Paulo Sérgio da Cunha e Siley Soares da
Cunha, Amilson Costa Rodrigues e Liziane de Jesus Vieira Rodrigues;

Sex 20: Marcos Gomes Conde e Márcia Acciolly Conde, Elias Santos Silva e Marilda Do Carmo Carlos
Silva, Carlos Cruz do Nascimento e Margarete de Oliveira Nascimento, Rosane Tavares de Oliveira
e Marco Antonio Souza de Oliveira;

Sáb 21: Sérgio de Gouveia e Almeri do Carmo de Gouveia.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Sem. Jérson Costa Ferreira Neto; 10h30min: Rev. André Albuquerque;
19 horas: Rev. Renato Porpino.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Iaco Lobo; 10h30min: Presb. Johannes Gaiser; 19 horas: Presb.
Jorge Apocalypses.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Cidinha Pereira - Theresinha Pereira - Elza Pimentel Noite: Creuza
Póvoa

Quem é Jesus pra você?
 

“E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesaréia de Filipe; e no caminho perguntou aos seus
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista; e outros: Elias; mas

outros: Um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou?”  (Marcos 8:27-29)
 

Causa-me, às vezes, certo assombro, perceber que da época em que Jesus pisou por esta terra até
os dias de hoje, algumas coisas permanecem as mesmas. Naquela época, muitos falavam e divergiam
sobre quem seria aquele que operava milagres, curava doentes e perdoava pecados, que trouxe dignidade
às mulheres, acolheu os excluídos e amou as pessoas sem reservas. Os saduceus se agitavam e acusavam
Jesus de não se moldar ao que achavam então politicamente correto.  Os fariseus colocavam um jugo
de religiosidade vazia sobre o povo e não aceitavam Jesus como o Messias, pois Ele não se dobrava aos
moldes da então religião que acreditavam observar. Gentios preferiam alimentar seus próprios prazeres
e cultuar seus próprios deuses e egos, questionando porque deveriam servir um Deus único, ao invés
de seu paganismo. Pois,  ainda que esse Deus fosse bom, servir a si mesmos, para eles, certamente seria
muito melhor...

É nesse contexto que Jesus pergunta a seus discípulos: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Essa
pergunta atravessa milênios e continua em discussão, da qual resultam tantas imagens que diferentes
grupos possuem de Jesus: um milagreiro, um sacerdote, um psicólogo pioneiro, um monge, um
espírito iluminado, um revolucionário, o rei triunfante , ou um agitador qualquer...

Para mim, no entanto, não há dúvidas que, o mesmo Espírito que revelou a Pedro quem era aquele
homem que caminhou sobre essa terra trazendo consigo a reconciliação entre Deus e o homem, ainda
ministra sobre os corações hoje e nos traz a resposta.  Jesus é o Cristo, o Messias prometido, Deus encarnado,
Deus Filho que se esvaziou de si mesmo, e abrindo mão de toda a sua glória, escolheu se entregar, ser servo,
tornando-se como um de nós e caminhando em nosso meio. Naquela noite especial que até hoje celebramos:
o Natal, tão maravilhoso e cheio de luz, somos lembrados que Jesus é a luz do mundo. O Deus tão grande
que se fez um de nós para nos acolher, nos resgatar, em seu amor sem fim.  E, sendo encontrado em forma
humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! Em nosso lugar! E, por isso,
Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que debaixo
da força de seu nome possamos ser fortalecidos e livres de nossas mazelas, de nosso egoísmo, de nossa
maldade, de nossa impiedade, de nosso ódio. Tudo isso é pecado e nos afasta do amor que flui de Deus, o
Pai. Jesus veio nos reconciliar com o amor. E só por Ele podemos conhecer o que é o amor e amar
plenamente. Porque seu caminhar, seu reino e Ele mesmo são a expressão viva do amor pleno.
  Não podemos esquecer que este milagre que o amor fez é o que realmente celebramos no Natal.
Jesus é a razão do Natal, e a razão pela qual tudo o que mais importa ainda pode florescer em nosso
meio.

Toda maldade que existe, toda perversão da terra, toda anarquia do mundo, tremem ante um berço
rústico que balança há mais de 2000 anos. Esse berço, contudo, balança vazio. E há também uma cruz.
Coberta de sangue. Mas, ela também já se encontra vazia. E, meu amigo, se a manjedoura e a cruz se
encontram vazias, tenha paz, pois é sinal de que o trono já está ocupado! Nesse Natal, celebre aquele que
nasceu, vive e reina para sempre! Pelo seu Espírito podemos dizer - a despeito de todas as polêmicas
e desrespeito que possam ser dirigidos a Jesus: Tu és Cristo, o Salvador, Filho do Deus Vivo!”

Silvana Floresta


