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“Salvator Mundi”
O Preço da Salvação

“Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai,
e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.” Isaias 55:1

Na quinta-feira (16/11/18) o mundo
da Arte acordou atônito. A casa de leilões
Christie’s havia leiloado no dia anterior por
US$ 450,3 milhões, o quadro pintado por
Leonardo da Vinci há cinco séculos “Salvator
Mundi”, a única obra remanescente do artista
italiano mantida em coleções privadas.

O quadro, que chegou a fazer parte
da coleção do
Rei Carlos I da
I n g l a t e r r a
(1600-1641 a.
D.), acabou nas
mãos de um
bilionário russo,
que o comprou
em 2013 por
US$ 127,5
milhões. O
valor alcançado
representa um
r e c o r d e
mundial para
qualquer obra
de arte vendida
até o momento. A venda foi feita durante o
leilão de arte contemporânea da Christie’s,
embora o trabalho de Da Vinci tenha sido
introduzido fora de seu tempo, foi

considerado a grande atração dos leilões
em Nova York.

O que muito nos chama a atenção é
o fato da obra mais cara de todos os
tempos ser uma pintura de Jesus Cristo
segurando o Globo terrestre em uma de
suas mãos e ser nomeada de “Salvador do
Mundo.” O que passava na mente de

Leonardo da
Vinci, que era
declaradamente
ateu quando a
pintou, nunca
saberemos, mas
é admirável ver
uma sala cheia de
b i l i o n á r i o s
“lutando” pelo
quadro de Jesus
e oferecendo
cifras milionárias
para adquiri-lo.
Isso nos faz
levantar a
questão sobre o

preço da salvação. Que se compra uma
peça de arte por milhões de dólares é fato,
mas será que há um preço para a salvação?
Será que o homem pode comprar o favor
de Deus? O que a Bíblia afirma sobre isto?

Frutificar, orar e amar

“Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vó outros e vos designei para que vades e deis
fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
conceda. Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.” João 15:16,17

Essa palavra de Jesus falando a respeito do fruto que seus discípulos darão na vida, são
palavras muito estimulantes. Ele diz que nos escolheu para que nós frutificássemos e que, nós,
frutificando, tudo que pedirmos ao Pai, ele nos concederá.

Mas o que é exatamente dar fruto como um discípulo de Jesus? Dar fruto significa amar.
Frutificar é amar e é por isso que Jesus diz “Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros”.

Além disso, essa palavra coloca a oração numa perspectiva muito própria e adequada. A oração
como aquela experiência de abnegação, a experiência de renúncia, a experiência de abrirmos mãos da
nossa vida egocêntrica que é, inclusive, um caminho de infelicidade, de insatisfação crônica. Podemos
observar que quanto mais ocupados ficamos com a nossa própria realidade, quanto mais olhamos para
a nossa própria situação, nosso sofrimento e dificuldades, mais isolados e desconectados estamos dos
outros, mais isolados estamos do mundo. Quanto mais olhamos para o nosso próprio umbigo,
maior a tendência de nos sentirmos vítimas, injustiçados, abandonados por Deus, etc.

O que Jesus está dizendo nessa passagem em João é para levantarmos nossos olhos de nós
mesmos. Quando estivermos orando a Deus, não nos ocupemos de nós mesmos. Devemos orar na
perspectiva da compaixão, da solidariedade, orar por quem está ao nosso redor, orar enxergando a
realidade macro da existência de um mundo carente de amor.

Interessante que na história de Jó, durante todo o tempo que orou a Deus preocupado
consigo mesmo e preocupado em entender seu próprio e persistente sofrimento, sofreu ainda mais.
Foi apenas quando Jó ajoelhou-se diante de Deus e começou a orar pelos seus amigos que a sua sorte
mudou. Talvez seja essa uma grande lição.

O que é frutificar? Frutificar é amar. E o que isso traz a nossa experiência de oração? A
necessidade de orarmos de modo altruísta, generoso, em busca de um caminho de compaixão. Essa é
a legítima oração. Dessa maneira, medite na palavra do Senhor nesse sentido. Deixe Deus libertá-lo de
si mesmo, te libertar da tendência humana de se considerar a vítima injustiçada e o centro da vida. Deixe
Deus te colocar no caminho do amor ao próximo através da oração.

Esron
Culto Jovem: Fala, galera! Todas as sextas-feiras, às 20h, nos encontramos no salão Álvaro

Reis para um momento de louvor, adoração e edificação na palavra de Deus. Venha como está. Deus
tem uma bênção para você!!

Day Off: Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou não adianta chorar. Agora
você paga R$30,00. Avisamos, também, que esse valor é temporário. Então corra para não perder sua
vaga!
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Rev. Jorge Luiz Patrocínio, Ph.D.
Pastor Efetivo

1. A salvação é de GRAÇA -

A salvação é um dom gratuito de
Deus. O texto em epígrafe nos convida a ir
às águas e comprar “sem dinheiro e sem
preço” vinho e leite. O convite é feito
indiscriminadamente e oferecido
gratuitamente. A Bíblia afirma que “Deus
prova o seu próprio amor - amor incondicional
- pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores”(Romanos 5:8). E ainda: “Pois
vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não
vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para
que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9).

O dinheiro, poder ou mesmo religião
não compram a salvação. Quatrocentos e
cinquenta milhões de dólares compram um
quadro de Jesus, mas não ganham o favor
de Deus. As penitências, rosários, missas e
boas obras não contribuem para fazer Deus
nos amar mais e nos salvar com preferência.
O poder não garante a ninguém um lugar
especial na fila dos céus. Não adianta
lançarmos as nossas ofertas no leilão da
salvação. Não, definitivamente não! Deus
convida o homem à salvação gratuita
mediante um encontro pessoal com Jesus
Cristo, Seu filho unigênito.

2. A salvação é de GRAÇA mas
não é BARATA -

O Salmo 49, verso 8, afirma que a
alma do homem é caríssima e nenhum de
seus irmãos tem condições de remi-la. O
texto em epígrafe afirma que devemos
comprar sem dinheiro e sem preço, mas
devemos “comprar.” Isso indica que apesar
da salvação ser oferecida gratuitamente ao
homem, ela custou um preço muito alto
diante de Deus. Em 1 Coríntios 7:23 o
apóstolo Paulo afirma: “Pois foste comprado
por alto preço...” e em João 3:16 nos é dito:
“Deus amou o mundo se tal maneira que deu o seu
filho unigênito para que todo aquele que nele crê não
pereça mas tenha a vida eterna.” Jesus Cristo
não foi apenas um presente dos céus
oferecido a terra, mas um resgate da terra
oferecida nos céus. Cristo morreu por
nossos pecados e ofereceu diante de Deus

mais excelente sacrifício. Ele mesmo afirma
que ofereceu a sua vida voluntariamente:
“Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para
entregá-la e também para reavê-la. Este mandato
recebi de meu Pai.” (João 10:18).

3. A Salvação é de graça, não é
barata, mas deve ser APROPRIADA –

Paulo afirmou: “Hoje se ouvirdes a sua
voz, não endureçais o vosso coração” (Hebreus 3:15).
E Jesus declarou: “Em verdade, em verdade vos
digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que
me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida.”(João 5:24). A
salvação não é um conceito meramente
filosófico. Nicodemos tentou argumentar
com Jesus no campo das ideias, mas o
Senhor imediatamente o arguiu: “Se alguém
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”
(João 3:10). Reportando novamente a
profecia de Isaías, o profeta afirma que
devemos comprar sem dinheiro e sem
preço “vinho e leite.” Ou seja, a alusão é
que devemos nos apropriar daquilo que esta
sendo oferecido. Não adianta você ter um
quadro “Salvator Mundi” em sua sala,
admirando-o todos os dias apenas como
uma obra de arte. Mais do que um quadro
na parede, Jesus Cristo, o Salvador do
Mundo, aquele que vive e reina pelos séculos
dos séculos, precisa entrar em sua vida e
tornar-se o seu salvador pessoal.

Portanto, siga os conselhos do
profeta Isaías e aproxime-se com sincero
coração. Saiba que Jesus Cristo não deve
ser admirado, mas adorado. Entregue o seu
caminho ao Senhor hoje mesmo, confie nele
e tudo mais Ele fará. Não lance suas moedas
no mercado da salvação. Considere tudo
perda para ganhar a Cristo.
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Notícias Gerais

Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana do Rio.
Sua Presença entre nós nos alegra. A Igreja-
Mãe do Presbiterianismo Nacional o(a)
acolhe com amor fraternal e carinho.  Sinta-
se como se estivesse em sua própria igreja.
Adoremos juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 6/12, às 18:30h.  Pastores e
presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar pelo seus líderes espirituais.

Eleição e Emerência de Oficiais
Com base no art. 83, alínea “d”, o Conselho
julgou a regularidade do processo de eleiçção
realizado no domingo passado, dia 26 de
novembro. A Igreja reelegeu os Diáconos
Carlos Cândido da Silva e Ricardo Dowsley
Fernandes; Elegeu ao diaconato os irmãos:
Fernando Octávio Toledo da Silva, Rodrigo
da Silva Nobre, Sérgio Dias dos Santos e
Thiago Castilho Moreira Silva; Concedeu a
emerência, após 25 anos de bons serviços
prestados à Igreja de Deus, aos Diáconos:
Gerbe Gomes de Barros, Jerson Costa Ferreira
e Leandro Cláudio de Souza Trindade.
Parabéns aos queridos irmãos.  Que o Senhor
os abençoe e motive no serviço diaconal e os
fortaleça na caminhada cristã.

Presb. Américo Gomes de Barros Filho –
92 Anos
Ilustre servo de Deus, cristão comprometido
com Cristo e com o evangelho, foi chamado
à Casa do Pai Celestial, a quem amou e serviu
com dedicação, zelo e fidelidade, na manhã
do dia 29, e a Cerimônia da Esperança Cristã
aconteceu no dia 30, no Cemitério São João
Batista, oficiada pelo Rev. Jorge Patrocínio,
com a participação do Rev. Guilhermino
Cunha, Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. Renato
Porpino e Mis. Leninha Maia.  Que Deus
console o coração da querida esposa Noêmia,
dos irmãos Gerbe e Leila Barros, do filho e
sobrinhos. Sobre ele, declaramos:  “Combati
o bom combate, completei a carreira, guardei
a fé. Já agora a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará
naquele Dia; e não somente a mim, mas
também a todos quantos amam a sua vinda.”
(II Tm 4. 7-8)

Fidelidade: Um Princípio Inegociável;
Gratidão: Um Privilégio Inigualável.
O Exercício da nossa contribuição fiel e
voluntária 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.  Entregue
o dízimo regularmente, e sua oferta sempre
que possível.  Diga: “A minha vida e a minha
família estão fundamentadas na fidelidade
ao Senhor.”  O dízimo é expressão de
fidelidade.  A oferta é manifestação de
gratidão. “Trazei todos os Dízimos à casa do
Tesouro” (Malaquias 3. 10) e “Que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para comigo?” (Salmo
116. 12).  Sejamos fiéis e gratos a Deus
sempre!

Arrecadação para o Bazar Missionário
de Natal 
Já estamos a todo vapor recebendo doações
para o Bazar Missionário de Natal. O nosso
encontro para vendas e arrumação será no
dia 9 de dezembro (sábado), das 10h às
15horas na nossa Igreja. Faremos um café
da manhã comunitário e  contamos com a
ajuda de vocês para o lanchinho como suco,
bolo, pãezinhos e etc. Solicitamos também 
doações de roupas, calçados e acessórios: 
Tudo lavado e consertado (isso nos facilita
muito).  Aproveite para dar aquela
arrumação no armário de toda família:
sempre temos algo que alguém pode usar.
Todo valor arrecadado é destinado para
Missões. Venha! Você se surpreenderá!
Envolva-se com o Ministério de Missões! 

Cantata das Crianças no Salão Rev.
Álvaro Reis 
As nossas crianças já estão ensaiando a todo
vapor! E estarão louvando ao nosso Deus
no próximo domingo, às 9h30, com o tema:
“O amor de Deus”. Venha participar deste
momento lindo com os nossos pequeninos!
 

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

MOTIVOS DE ORAÇÃO

“...Orai uns pelos outros, para serdes
curados...” (Tg 5.16)

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena
Sathler Gripp,  Abimael Silva, Yuri Matos,
Presb. Eli Simões,  Lucy Castilho, Isabel
Machado, Angelina Alves de Melo, Hilda
Bastos,  Josué Araujo Dutra Louviz de
Azevedo, Presb. Américo Barros, Manuel
Afonso Vilas, Regina Helena Timbó
(Hospitalizada).

Segunda-feira 04: I João 3. 16-24
Terça-feira 05: Mateus 4. 1-11
Quarta-feira 06: I João 5. 9-13, 20
Quinta-feira 07: Atos 3. 1-16
Sexta-feira 08: Hebreus 12. 12-17
Sábado 09: Isaías 53. 1-6
Domingo 10: Mateus 2. 1-12

Aniversário de Nascimento

Hoje: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes, Eunice do Nascimento Barbosa, Leila Santos
Guimarães Alves.

Seg 04: Ana Cláudia Lopes Silva.

Ter 05: Denise Pinto de Sousa Almeida, Hélio Eduardo da Silva, Maria Cristiane de Araújo
Alves, Rosângela Salgado Mousovich, Yolanda da Silva.

Qua 06: Esther Nunes de Almeida Rocha, Josephina Rittmeyer, Maria Carolina de Siqueira
Tenório Cavalcanti, Maria Madalena Sacramento, Yolanda Cunha de Souza.

Qui 07: Jorge Ricardo Arrabal, José do Lago Rocha, Leonir Teixeira da Silveira, Diác. Marcelo
Magalhães Castro, Paulo Guilherme Freitas Sayão, Silvana Cardoso Vieira Couto, Vânia de
Almeida Rocha.

Sex 08: Elizabete Conceição de Morais, Eudes Nazareno Nunes da Silva, Mariana Teixeira
da Conceição,
Regina Maria de Oliveira, Sindia Rejane de Sousa Oliveira, Valeria Conceição R. da Silva,
Viviane Cunha de Barros Santos.

Aniversário de Casamento

Hoje: Luiz Alberto da Silva Santos e Rosenilde Londres de Carvalho Santos.

Ter 05: Diác. Elias Saud e Jane de Brito Prieto Saud, Diác. Aristauziro Ferreira de Oliveira e
Ivette Maria Ferreira de Oliveira, Diác. João Márcio de Castilho Santos e Liziane Nunes de
Castilho Santos, Rodrigo Bêtta de Souza Gama Paraíba e Silvia Gama Paraíba Bêtta de
Souza.

Qua 06: Samuel Gonçalves Dias e Rogéria de Souza da Silva Dias.
Qui 07: Carlos Alberto Lopes da Silva Coimbra e Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra,
Mauro Sathler Gripp e Rita Lauren Sayago Sathler Gripp.

Sex 08: Presb. Josmar Lázaro de Oliveira Smith e Ruth Pessanha Vianna.

Sáb 09: José Antônio de Barros e Edna Aparecida de Barros Braz e Barros, Diác. Jorge da
Silva Gorne e Valéria Ramos Pinto Gorne.



Notícias Gerais

Decisões do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou sobre
os seguintes assuntos:
1. Recebeu informações do Pb. Ruy Coelho

sobre a participação do Conselho no Bazar
da Amizade;

2. Deferiu pedido do Seminário Presbiteriano
Simonton concedendo o templo para
formatura.

3. Deferiu pedido da Confederação Sinodal
de Jovens para as programações do DJP
2018 em maio de 2018;

4. Acatou solicitação do pastor efetivo para a
deflagração da campanha do Pão Diário 2018;

5. Definiu juntamente com o pastor efetivo as
indicações das áreas e recebeu do pastor suas
indicações aos ministérios da Igreja para 2018;

6. Indeferiu solicitação do Ministério de
manutenção da aquisição e instalação da
iluminação natalina na praça Mathatias
Gomes dos Santos;

7. Recebeu e deferiu solicitação da comissão
do rol de membros das seguintes
movimentações de membros:

7.1) Concedeu carta de transferência –
Paulo Diana Nascimento Veiga (IPB
Pinheiros), Rolf  e Valerie Hinden (IPB
Gavea) e Itajacy Maria Tavares Pereira (IPB
Gávea);

7.2) Recebeu no culto público do dia 26/
11/ 2017 os seguintes membros:  Carta de
transferência: 1. Lucas Regis Ouverney –
Igreja Assembleia de Deus, 2. Viviane
Jacinto Peçanha – IPB Praça Seca. Profissão
de fé: 1. Leandro de Assunção Mesquita, 2.
Alexandre Themístocles de Vasconcelos
Filho, 3. Maria Clara Fonseca Rego, 4. Erika
de Oliveira Mota, 5. Júlia Pereira Coelho, 6.
Priscila Flausino Martins - Batista El Shaday
– Fortaleza. Prof. Fé e batismo: 1.
Alessandra Abreu Domingues Ferreira, 2.
Matheus Nogueira Marques;

7.3) Desligou do rol de membros os
seguintes irmãos por jurisdição assumida
por outra igreja, conforme art. 23, alínea
“e” da CIPB: Jonvane Pereira Reis e Luciana
dos Santos Reis e seus filhos Gabriel dos
Santos Reis e Lara Sol dos Santos Reis (Nova
Igreja na Barra) e Miriam da Silva Almeida
(Igreja Batista Atitude Barra ).

7.4) Colocou em rol separado por se
mudarem para fora do Brasil conf. Art. 23
parágrfo 2º da CIPB os seguintes irmãos:
Adilson Pedro Quimba, Alvaro de Oliveira
Soma, Amilton Baptista Pambani,
Armando Nzage Samuel João Cardoso
Pedro Nzola João Zau Sebastião Manuel.

CAMPANHA DE SOM E VÍDEO
A pregação e a divulgação do evangelho de
Cristo necessitam de instrumentos de
comunicação eficientes e dinâmicos. Há muito
nossa igreja vem demandando o
aperfeiçoamento destes instrumentos, para
melhor alcançar almas e também atender ao
Corpo de Cristo. Som e vídeo são
instrumentos de edificação e propagação do
evangelho.  Você é desafiado a participar deste
movimento. A Campanha vai durar cerca de
10 meses (nov/17 a ago/18), tempo para
pagamento dos compromissos assumidos.
Estão disponíveis envelopes especiais para
efetuar sua contribuição ou você poderá fazer
através de depósito bancário, em uma das
contas disponíveis em nosso boletim. Neste
caso, solicita-se inserir dois centavos para
identificar a oferta.  Os equipamentos de som já
foram adquiridos e instalados, os quais
encontram-se em fase de ajustes operacionais.
O estúdio de som e imagem já se encontra
em plena reforma. Os irmãos que desejarem
conhecer este espaço são muito bem-vindos.
Os equipamentos de vídeo serão adquiridos
em função do andamento de nossa
Campanha. Deus abençoa a quem abençoa a
sua obra.  

500 Anos de Música Sacra de Lutero
Até os Dias Atuais
Data: 4/12, segunda-feira,  às 19h00.
Local: Sala Cecília Meireles - Rua da Lapa, 47
Este grande evento mostrará grande
diversidade musical, trazendo ao palco
orquestra, pianistas, organistas, coros, solistas
e bandas atuantes no Rio de Janeiro. Na
ocasião haverá uma promoção especial.  Bíblia
Comemorativa do V Centenário da Reforma
(lançada pelo IRGC e AELB)+ Pneumatologia
1 e 2  + Ecos da Catedral por apenas R$ 90,00.
Podendo pagar no cartão ou cheque.

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.
  19h - Ministério de Intercessão.
  16:30h - Tecnica Vocal - Oásis
19h - Reunião de Oração - Óasis. Myriam Dufrrayer

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

Sexta-Feira:
20h - Culto Jovem - Salão Álvaro 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

TEMÁTICA ANUAL:
Cristianismo Reformado:

Vida Cristã e Princípios Absolutos

TEMA BIMESTRAL:
“Vida Vitoriosa em Cristo Jesus”

(Novembro/Dezembro) Solus Christus

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“UMA IGREJA A CAMINHO”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis. Leninha
Maia.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocinio; 19h: Rev. Renato Porpino.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 10:00 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas:
Caroline Ramos.
Próximo Domingo – 10:00 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas: Rev. Romer Cardoso.

Presbíteros: Hoje – 8h: Carlos Soares; 10:30h: Dário Porto; 19h: Fernando Lopes.
Próximo Domingo – 8h: Gelbson Improta; 10:30h: Getro Cunha; 19h: Guaraci Sathler..

Junta Diaconal: Hoje: Equipe A – Mário Sérgio, José Arteiro, Antônio Renato, João Henrique, Adolfo
Correia, Marcelo Freitas, Nelson de Paula, Charles Mattos, Tiago Trindade, Aux. de Diac. Rosibeti Silva.
Púlpito – Hoje: 8h: Marcelo Freitas; 10:30h: Mário Sérgio; 19h: Nelson de Paula; Quinta - feira: Charles
Mattos, Tiago Trindade.

Próximo Domingo: 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 Ferreira Neto.
Púlpito – 8h: Jerson Ferreira Neto; 10:30h: Aux. de Diac. Iracema Ferreira; 19h: David Pereira; Quinta -
feira: Roberto Azeredo, Marcelo Magalhães.

Recepção: Hoje – Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Rodrigues. Noite: Creuza Póvoa / Vera Lúcia Corrêa
Próximo Domingo – Manhã: Sônia Cruz, Mary Bezerra. Noite: Valéria Gorne.

Equipe de Áudio: Hoje – Luiz Henrique, Gabriel Freitas e Tarcício (trein.)
Próximo Domingo – Newton Alvarez, Jerson Neto e Leandro  Azeredo (19h)                    .

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Valdir, Luciano, Maria Ivone.
Noite: Ricardo Cunha, Luciano, João Bastos.

Próximo Domingo: Manhã: Pedro Bragança, Vendrami, Piauí e Mateus Levi.
Noite: Pedro Bragança, Nery e Pedro Henrique

Música: Hoje – 8h: Solista: Gélcia Improta, Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h:
Cantata “Um Natal Inesquecível”, Coral Edineia Bastos.

Próximo Domingo – 8h: Coral Simonton; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Auto de Natal – Direção:
Ilem Vargas.



Notícias Gerais

Semana de 27 à 03 de Dezembro:
1 – Diác. Cláudio Spiller, Cristina e família.
2 – Alexandre Tenório de Oliveira e família.
3 – Jandira Soares de Carvalho e família.
4 – Adriana Francisca Teixeira Rocha e família.
5 – Beatriz Vieira Amorim e família.
6 – Daniela Matera do Monte Lins Gomes e
família.
7 – Danúbia Cristina Freitas da Silva e família.
8 – Edith Barbosa Muniz e família.
9 – Jenis Honorato de Espíndola  e família.
10 – Therezinha de Jesus Daumas e família.
11 – Valdir da Silva Terra e família.
12 – Ana Cláudia Pereira de Araújo e família.
13 – Aristauziro Ferreira de Oliveira e família.
14 – Arlinda Lea dos Santos e família.
15 – Nely Pereira Teixeira e família.

Projeto Família no Altar
“Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos! Do trabalho
de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa,
será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao SENHOR!”. (Salmo 128. 1-4)

Semana de 04 à 10 de Dezembro:
1 – Theresinha Maria Pereira e família.
2 – Thiago Maia Ferreira Cavalcanti, Luísa e Bento.
3 – Vânia Lúcia da Silva Barbosa e família.
4 – Vera Lúcia do Sacramento e família.
5 – Sandra Medeiros Rangel e família.
6 – Sérgio Dias dos Santos e família.
7 – Severino Gomes da Silva e família.
8 – Sílvia Regina Borges Teles e família.
9 – Rubyard da Rocha Carvalho  e família.
10 – Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e
família.
11 – Myriam Ribeiro Nogueira e família.
12 – Juny Boechat Leite e família.
13 – Joel Henrique Mendes de Mesquita e família.
14 – Edilson Nunes Viana e família.
15 – Luiz Cláudio Barros da Gama e família.

ILUMINAÇÃO NATALINA NA
CATEDRAL
O Conselho da Igreja reconhece a importância
da beleza da iluminação de Natal da Praça Rev.
Mattathias Gomes dos Santos, em frente ao
templo, bem como a sua funcionalidade e a
sua natureza estratégica para receber diversos
turistas em nossa Igreja, neste período natalino.
Entretanto, informa que, devido as Campanhas
que a igreja vem realizando e a necessidade de
austeridade para fazer frente às circunstâncias
econômicas do momento, esta iluminação não
será instalada, excepcionalmente, este ano."

Entrega da Caixa de Sapato 
Muitos já entregaram as Caixas de Sapato,
mas ainda precisamos receber as que estão
faltando. Você pode deixá-las no altar na
marcha dos dízimos e ofertas ou na
recepção. Será uma oportunidade linda de
levarmos o amor Deus a muitas crianças. A
entrega acontecerá no dia 11 de dezembro.
É a Catedral fazendo a diferença no Natal
dos pequeninos do INPAR.

Hoje! Pão Diário Para você e Sua Família
Se prepare! - Já estamos  vendendo hoje o
Devocionário Pão Diário com 365 mensagens,
uma para cada dia do ano com reflexões da
Palavra de Deus. Assim, teremos a oportunidade
de nos alimentar mais uma vez com reflexões
abençoadas.  Além de adquirir para sua família,
com carinho, vamos preparar unidades já em
sacolas de presentes para você abençoar
familiares e amigos.  Estaremos com os
devocionários após os cultos dominicais e
também durante a semana na recepção.
Conseguimos exemplares no valor de R$ 7,00
cada. Participe deste projeto! Presenteie as
pessoas que você ama com a Palavra de Deus!

Atenção Sociedades Internas
Todas as sociedades internas deverão
apresentar os seus relatórios até o dia 31 de
dezembro impreterivelmente para
encaminhamento ao Presbitério. O
Secretário do Conselho mandará a todos
os presidentes e secretários o modelo e
instruções para os mesmo.
 

Sociedades Internas
Noêmia Santos Gomes de Barros,
em virtude do falecimento, no último
dia 29 de Novembro, do seu cônjuge
Pb Américo Gomes de Barros Filho,
que realizaram o Encontro de Nr 37.
Abraçamos também, seus muitos entes
queridos, dentre eles os Encontreiros,
o  Pb Walter e Viviane, Casal
Conselheiro do ECCC e a sobrinha
Leila, casada com o Diác. Ricardo
Bezerra. “O Senhor o deu, o Senhor
o tomou, bendito seja o nome do
Senhor.” (Jó 1:21b)

Agenda ECCC – 2018: Receba-a na
Reunião Especial de Gratidão, na
próxima terça-feira, ou no Jantar de
Confraternização dia 12 Dez. Outra
opção é solicitar a alguém da
Diretoria. Estaremos divulgando a
agenda 2018, também, pelo whats app
e por e-mail na página da Igreja.

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor,
atualize suas informações junto à
secretaria do ECCC através do e-mail:
“ e c c c @ c a t e d r a l r i o . o r g . b r ”
ATENÇÃO PADRINHOS, não
esqueçam de nos avisar, no caso de
mudança, nos dados cadastrais de
seus afilhados.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Deus tem nos dado muito motivos
para sermos grato a ele, e o louvarmos
sempre mais e mais.

Nossa barraca do carreteiro na festa
do bazar da SAF foi um sucesso.
Queremos agradecer à SAF pelo
convite e já nos colocamos à

disposição para estarmos envolvidos
em outros eventos como igreja em
prol da obra do Senhor. Mas você
ainda pode colaborar! Pois fizemos um
caixinha para este evento, caso queira
colaborar, entre em contado com um
dos sócios de nosso departamento.

Durante o Bazar, tivemos a
oportunidade de ouvir uma palestra
com Dr Assuero, que nos privilegiou
com esclarecimentos sobre o câncer e
como preveni-lo. Deus muito abençoe
seu servo que prontamente se
disponibilizou em nos atender quanto
a esta palestra.

Queremos também cumprimentar o
nosso querido ministério do  Oásis por
mais um ano de trabalho e
agradecemos o convite para
participarmos do culto em gratidão ao
Senhor. Que Deus continue a abençoar
este ministério.

Ontem estivemos reunidos como
federação de UPHs, em nossa igreja,
queremos agradecer ao convite da
federação e continuamos a orar por
este trabalho.

SALA CECÍLIA MEIRELES

É nesta segunda, às 19:00h, não deixe
de participar deste trabalho. Vamos
todos marcar presença neste evento
importante para nossos corais e um
marco na evangelização através da
música.

.. .E vos farei pescadores de
homens...Mt 4:19



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente:  “Portanto, o Senhor mesmo

vos dará um sinal: eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho e lhe
chamará Emanuel. “ (Isaías 7. 14)

Congregação: “Porque um menino nos
nasceu, um filho se nos deu; o governo
está sobre os seus ombros; e o seu nome
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”
(Isaías 9.6)

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

Oração de Adoração
CONSAGRE COM ALEGRIA

 227 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Velha História”

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Gélcia Improta
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: II Crônicas 20.24 a 30 -
Presb. Carlos Roberto Soares

Solista: Gélcia Improta

Tema:
“Certezas nos embates da Vida

Mensagem: Rev. Renato Porpino

 SIRVA COM AMOR

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

Sociedades Internas

7) CIEE.  O Centro de Integração
Empresa Escola começa a semana
com. 1.338  vagas de estágio, sendo
620 para quem tem ensino superior e
779 para ensino médio. Há
oportunidades para Barra Mansa,
Campos, Duque de Caxias, Macaé,
Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu,
Petrópolis, Resende, Teresópolis e
Três Rios. No Rio, há  vagas para
Administração (49), Ciências Contábeis
(21), Comunicação Social (15),
Engenharias (18), Estatítica (7),
Pedagogia (14),  entre
outros.  www.ciee.org.br

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Diretoria SAF RIO 2018 -
Presidente: Adriana  Maia  Ferreira da
Silva; vice- presidente: Cleri Marques
dos Santos; 1ª Secretária: Rosane
Nalbones ; 2ª secretária: Rosibeti Souza
Ribeiro da Silva; Procuradora: Elenir
Avillez Amaral. Parabéns! Bênçãos do
Senhor na vida de cada uma.

Reunião Plenária- Próxima 5ª feira,
dia 7, 12h às 13.30h com Momento
Ana, sala Myriam Dyffrayer; às 14h30
Plenária no Templo.

Guarde essa data: 14 /12: Jantar
Ital iano— Festa das Amigas e
encerramento das atividades da SAF
ano 2017.

 ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Última reunião Mensal de 2017:
ocorreu no último dia 28 encerrando
o Tema Anual do ECCC - Famílias em
Construção, abordando o sub-tema
“MANUTENÇÃO, REFORMA E
RECONSTRUÇÃO”. Contamos com
a participação abençoadora do Pr
Evaldo Beranger.

Um Natal Inesquecível: Ocorrerá
hoje, no Culto Vespertino, por
intermédio do Coral do ECCC,
“Edineia Bastos”. Estaremos, também,
agradecendo a Deus pelo 65º ECCC e
pelo XXI RECCC. Venha e traga um
visitante...

Última Reunião do ECCC de 2017:
Dia 05/12/17, às 20h, no SAR. Será
nossa abençoada Reunião Especial de
Gratidão. Encontreiro, traga um
objeto que represente aquela bênção
que você quer compartilhar.

Jantar de Confraternização do
ECCC: Dia 12/12/17,  às 20:00h, no
Hall Social da Igreja. Garanta seu
convite. Vagas limitadas. Teremos a
brincadeira de amigo oculto. Não
esqueça a lembrancinha do casal
que você sorteará na hora.

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

Chorai com os que choram – o
Encontro abraça carinhosamente, com
o consolo do Senhor, a Encontreira



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio
O NASCIMENTO DE CRISTO

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “No princípio era o Verbo, e o

Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.” (João 1. 1)

Mulheres: “Ele estava no princípio com
Deus.” (João 1. 2)

Presb.: “Todas as coisas foram feitas por
intermédio dele, e, sem ele, nada do que
foi feito se fez. ” (João 1. 3)

Pastores: “A vida estava nele e a vida era a
luz dos homens.” (João 1. 4)

Coral: “A luz resplandece nas trevas, e as trevas
não prevaleceram contra ela.” (João 1. 5)

Todos: “E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória, glória como do
unigênito do Pai.” (João 1. 14)

240 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor Angelical”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

A CONSAGRAÇÃO A CRISTO

Leitura Uníssona: “Tendo Jesus nascido em
Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis
que vieram uns magos do Oriente a
Jerusalém. E perguntavam: Onde está o
recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos
a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-
lo; Depois de ouvirem o rei, partiram; e eis
que a estrela que viram no Oriente os precedia,
até que, chegando, parou sobre onde estava o
menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se
com grande e intenso júbilo. Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus
tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro,
incenso e mirra.” (Mateus 2. 1-2; 9-11)

231 HNC - (Hinário Novo Cântico)
 “O Primeiro Natal.”

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!

Oração de Consagração: Diác. Mário
Sérgio

Pastorais

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

O ENSINO DE CRISTO

Leitura Bíblica: Êxodo 13:17-22
 - Presb. Dário Porto.

Coral Canuto Regis

Série
“Lições do Êxodo”

 Tema do Domingo:
A Igreja a Caminho

(Segunda Parte)

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL
Reunião Ordinária - Convocamos
toda Junta Diaconal para a realização
da nossa reunião ordinária de
dezembro, nesta segunda-feira, dia 03,
às 19h. Venha com alegria cumprir o
chamado que o Senhor confiou em
nossas mãos.

Eleição - No último domingo
tivemos Assembleia Geral para eleição
de Diáconos. Nos alegramos pela
reeleição dos Diáconos Carlos
Cândido e Ricardo Dowsley, e
também pela eleição dos irmãos
Fernando Toledo, Rodrigo Nobre,
Sérgio Santos e Tiago Castilho.
Também nos regozijamos pelo justo e
honroso título de emerência
concedido aos Diáconos Gerbe
Barros, Jerson Ferreira e Leandro
Trindade, após mais de 25 anos de
serviço no ofício Diaconal. Que o
Senhor nos conserve sempre com
corações gratos, voluntariosos em fazer
sua vontade, e cheios da Paz e Graça
de nosso Deus.

Banco de Oportunidades:
1) TJ-RS.  O Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul abriu concurso para
90 vagas no cargo de juiz de direito
substituto, que exige formação
superior em Direito. As inscrições vão
até 13/12/17. www.vunesp.com.br  

2) MERITI.  A  Câmara Municipal
de São João de Meriti está com
inscrições abertas  para um concurso
público com 55 vagas. As inscrições
podem ser feitas até 13/12/
2017.  www.funrio.org.br    

3) IABAS. O Instituto de Atenção
Básica Avançada à Saúde,  em  parceria
com a prefeitura do Rio, abre concurso.
As inscrições vão até o dia 13/12/
2017.www.ibade.org.br
    
4) IME - O  Instituto  Militar de
Engenharia está com inscrições abertas
para 10 vagas de professor de
magistério superior. É preciso ter
doutorado nas respectivas áreas. A
remuneração é de R$ 9.585.
Interessados deverão realizar a
inscrição presencial até o dia 15/12/
17 na Pça Gen Tibúrcio 80, Praia
Vermelha. O atendimento é de seg. à
qui. de 8h às 12h. O valor da taxa é de
R$ 100,00. www.ime.eb.br

5) RIACHUELO - Abriu inscrições
para o Programa de Trainees 2018.
As oportunidades são para jovens que
se graduaram nos cursos de
Administração, Economia, Moda,
Comunicações, Engenharia e áreas
correlatas. As inscrições podem ser
realizadas até o dia 30/11/17. O
programa oferece duas oportunidades
de carreira: gerente de loja e gerente
d e
produto. www.riachuelo.com.br    

6) MUDES - A Fundação Mudes
oferece 128 oportunidades em
diversas áreas: Administração
(27);  Ciências Contábeis (13); Ciência
da Computação (6); Comunicação
Social (5); Engenharia (5); Informática
(5) e Direito (4). Há ainda  vagas para
Aprendiz (6), Nível Médio
(15),  Técnico em Administração (6) e
Técnico em Eletrônica
(4). www.mudes.org.br



Liturgia

A INTERCESSÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice; pois quem come e bebe
sem discernir o corpo, come e bebe juízo
para si;  Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça.” (I Coríntios
11. 28-29; I João 1. 9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

A MORTE DE CRISTO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

251 HNC - (Hinário Novo Cântico)
 “O Pão da Vida.”

Cântico
“Vem Cear”

1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear;
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear,
Mesmo hoje tu te podes saciar.

Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Veem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir.

3. Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão,
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.

Ministração do Vinho

266 HNC - (Hinário Novo Cântico)
 “Rude Cruz.”

Cântico
“Seu Maravilhoso Olhar”

1.Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar,
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar  (Bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver
Seu maravilhoso olhar.

2. Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.

3. Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador.

A RESSURREIÇÃO DE CRISTO

Cântico
“Deus Enviou”

Deus enviou seu Filho amado,
Para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu, por meus pecados;
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está!

Porque ele vive, posso crer no amanhã,
Porque ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei
Que a minha vida, está nas mãos
De meu Jesus, que vivo está.

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus,
Que vivo está!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional


