Escala do Serviço Diaconal
Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã

24/12
Rejane

31/12
Patrícia

NH

NH

07/01

14/01

21/01

Lucas

Patrícia

Jurita

Caio

Rejane

Maria José

28/01
Ester
Moacir

1ª IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DO
RIO DE JANEIRO
Pastor: Rev. Erivan Júnior

Ceia Noite
Terças

R. Ibituruna, 126 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ Fone: 22343831

Boletim Informativo nº 426 - 24 de Dezembro de 2017
Responsáveis pela Liturgia e direção dos Cultos
Dias do mês
4º Domingo – Manhã
Não haverá o culto das 18h
5º Domingo – Manhã
Não haverá o culto das 18h

24/12

1º Domingo – Manhã

07/01

1º Domingo - Noite

07/01

2º Domingo - Manhã

14/01

2º Domingo - Noite

14/01

3º Domingo - Manhã

21/01

3º Domingo - Noite

21/01

4º Domingo – Manhã

28/01

4º Domingo – Noite

28/01

31/12

♪♫♪É Natal, é Natal, é Natal...
Nasceu o salvador!♪♫♪

Responsáveis
Direção: Rev. Erivan
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan

Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um
menino que será o nosso rei. Ele será chamado de
"Conselheiro Maravilhoso", "Deus Poderoso", "Pai
Eterno", "Príncipe da Paz". (Isaías 9.6)

Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Sem. Caio
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Diac. Rejane
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Ruth
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Presb. Paulinho
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Diac. Patrícia
Pregador: Presb.Odair
Direção: Sem. Caio
Pregador: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Maurício Devojno Bruder
Lucas Gabriel de Matos
Maria Luisa Godoy Gonçalves
Juraci da Costa Rodrigues Campos

02
05
11
18

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior (Titular Eleito) – Tim: 98602-9055 Res.:3988-9040

PRESBÍTEROS/A

DIÁCONO/ISAS

Delcy Gonçalves Júnior
Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA
Caio Ferreira Mendes Silva

Francisco das Chagas Alves dos Santos

Josias de Medeiros Câmara
Lucas Gabriel de Matos
Patrícia Ribeiro da Silva Lima
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)

Hoje celebramos o nascimento mais importante que
a humanidade já testemunhou: O de Jesus, filho de
Maria, enteado de José, concebido pelo Espírito Santo.
Porque ele nasceu a humanidade pode se aproximar
novamente de Deus, pode manter acesa a chama da
esperança e fé em um Deus que cuida de seus filhos e,
mais ainda, pode sentir queimar no coração o desejo de
habitar com ele por toda a eternidade.
As comemorações de natal sem a fé genuína em
Jesus são demasiadamente vazias, pois o principal fica
faltando, o melhor presente que nos foi dado jamais pode
ficar fora desse momento, afinal o Natal só existe por
causa dEle.
Precisamos pensar muito sobre isso para não
fazermos uma linda festa e deixarmos a razão pela qual
ela foi criada de fora. Mais ainda, precisamos receber o
presente que Deus nos deu: Jesus. Foi por causa de
Jesus que pudemos ter novamente amizade com Deus, e
assim nos reaproximarmos e sermos cuidados por ele.
Natal é um tempo de alegria, pois a morte que nos
estava certa foi transformada em vida, a condenação em
graça, a perdição em reencontro, de inimigos passamos
a amigos de Deus. Natal também é um tempo de
fraternidade, pois foi o próprio Cristo quem se entregou
para nos assegurar a vida.
Celebremos essa data tão bela, com músicas,
hinos, louvores, ceias e tudo mais, mas não esqueçamos
de celebrar com Jesus, nosso presente, nossa esperança
e razão da nossa fé.
Um Feliz Natal!

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA - 24/12/17 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
Boas Vindas
Leitura do Salmo 96
Oração
Hino
Edificação
Leitura Alternada do NT em Lucas 2.1-20

1. Naquele tempo o imperador Augusto mandou uma
ordem para todos os povos do Império. Todas as pessoas
deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da
população.
2. Quando foi feito esse primeiro recenseamento,
Cirênio era governador da Síria.
3. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria
cidade.
4. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a
região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde
tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque
era descendente de Davi.
5. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento
contratado. Ela estava grávida,
6. e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém,
chegou o tempo de a criança nascer.
7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o
menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não
havia lugar para eles na pensão.
8. Naquela região havia pastores que estavam
passando a noite nos campos, tomando conta dos
rebanhos de ovelhas.
9. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do
Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com
muito medo,
10. mas o anjo disse: - Não tenham medo! Estou aqui a
fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será
motivo de grande alegria também para todo o povo!
11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de
vocês - o Messias, o Senhor!
12. Esta será a prova: vocês encontrarão uma
criancinha enrolada em panos e deitada numa
manjedoura.

13. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma
multidão de outros anjos, como se fosse um exército
celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo:
14. - Glória a Deus nas maiores alturas do céu! E paz
na terra para as pessoas a quem ele quer bem!
15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores
disseram uns aos outros: - Vamos até Belém para ver o
que aconteceu; vamos ver aquilo que o Senhor nos
contou.
16. Eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e
viram o menino deitado na manjedoura.
17. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito
dele.
18. Todos os que ouviram o que os pastores disseram
ficaram muito admirados.
19. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e
pensava muito nelas.
20. Então os pastores voltaram para os campos,
cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham
ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo
havia falado.

Cânticos de Louvor
Hino / ofertório
Proclamação da Palavra
Missão
Oração
Envio
Bênção Apostólica
AVISO
Programação da Igreja no Períodos de Férias –
Durante o mês de Janeiro nós teremos os dois cultos
dominicais: 09h e 18h. Não teremos classes de escola
dominical, mas as crianças terão, em todos os
domingos pela manhã, atividades específicas.
Cultos Vespertinos – Hoje e no próximos domingo dia
31 nós não teremos o culto das 18h. Nossos cultos
serão apenas as 09h nesses dois domingos.

