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sido padre para pregar, agora, o
evangelho genuíno de Cristo.

Em 17 de dezembro de 1865, o
agora ex-padre, José Manoel da Conceição,
foi ordenado pastor presbiteriano. Aliás,
destaque-se, o primeiro pastor presbiteriano
brasileiro.

O dia da sua ordenação – 17/12 –
foi então escolhido para ser o dia do pastor
presbiteriano.

Essa história mostra a grande
responsabilidade do pastor em estar sempre
falando de Cristo para as pessoas e não
somente falando, mas obedecendo seus
mandamentos. Pelo testemunho de uma
família inglesa, que guardava o dia do
Senhor, um padre converteu-se e tornou-se
pastor presbiteriano.

Agora, se nós temos, como servos
de Deus, muitas responsabilidades, imagine
um pastor.

Quando nós erramos no nosso
trabalho, temos que dar satisfação aos nossos
superiores. Quando o pastor erra, quando
o pastor não faz bem o seu trabalho e não
cuida das ovelhas como deveria, ele vai dar
satisfações diretamente a Deus.

Os Pastores Presbiterianos
receberam grande responsabilidade e
privilégio que Deus colocou em suas mãos.
Por isso, precisam trabalhar mais, se esforçar
mais, visitar mais, estudar mais, dedicar
maior tempo a suas atividades na igreja,
aconselhar mais em gabinete.

A IPB, de forma geral, dispensa
boas condições de trabalho a seus ministros.
Por isso, precisam dedicar-se de forma
integral à igreja. Precisam, e se dedicam em
síntese, a pastorear mais o rebanho que Deus
confiou em suas mãos.

Por isso mesmo, Paulo, apresenta
uma série de conselhos ao jovem pastor
Timóteo, que assumiu a igreja de Éfeso com
aproximadamente 16 a 20 anos de idade.

Mas antes de dar alguns conselhos
novos e repetir alguns que já havia dado,
Paulo, “Conjura Timóteo perante Deus e
Cristo Jesus.” Esse verbo conjurar significa
“Ligar-se a outro por meio de juramento.”

É como se Paulo tivesse dizendo:
Preste atenção. Deus está vendo os conselhos
que estou te dando. Você não tem desculpas.

Paulo estava, na verdade, chamando
Deus como testemunha para “incutir em
Timóteo a máxima seriedade em sua tarefa”.

Só depois dessa grave advertência,
Paulo inicia mais uma série de conselhos
àquele jovem pastor:

O primeiro conselho é: PREGA
A PALAVRA, insta (insistentemente) quer
seja oportuno, quer não. Pregar a palavra
em todas as ocasiões, quer boa ou alegre
quer má ou triste.

Um pastor não pode utilizar-se de
outra ferramenta na condução de seu
rebanho, se não a palavra de Deus.

Paulo insistia com Timóteo nesse
ponto. Em vários momentos de sua carta
ele menciona isso (I Tim. 4:6 Expondo estas
coisas aos irmãos, serás bom ministro de
Cristo Jesus, alimentado com as palavras da
fé e da boa doutrina que tens seguido).
Parece algo óbvio, mas a insistência de Paulo
era lembrar a Timóteo que o seu único
instrumento de trabalho era a Palavra de
Deus.

Alguns Pastores têm esquecido desses
conselhos e têm levado suas igrejas à
desobediência a Deus. Permitem que suas
igrejas adorem a Deus como Deus não pediu
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Você sabia que o dia do Pastor
Presbiteriano existe por causa de um padre?
Ou um ex-padre?

Ordenado ao sacerdório católico em
1844, o Padre José Manoel da Conceição teve
sua primeira igreja na cidade de Limeira - SP.

Ele era um padre diferenciado: não
cobrava para fazer batizados nem
casamentos; pregava a Palavra de Deus em
seus sermões, muitos deles considerados
heréticos por seus superiores.

O Padre Conceição, como era
chamado, antes mesmo de ser padre
conheceu uma família inglesa que estava
morando no Brasil, também no interior de
São Paulo. E contam os relatos históricos que
ele ficava impressionado “com o modo
como aquela família, aos domingos, deixava
todos os seus afazeres para dedicar-se ao
estudo da Bíblia, orar e louvar juntos”.

Ficou tão impressionado que foi
estudar inglês e alemão para conversar
melhor com seus amigos estrangeiros.

Em 1863, o missionário americano
Blackford fez sua primeira viagem ao
interior paulista e visitou aquele padre que
aconselhava o povo a ler a Bíblia.

No ano seguinte, Conceição é que
vai encontrar Blackford em São Paulo;
depois de muitas entrevistas, toma uma
decisão formal por Cristo e decide,
finalmente, deixar o sacerdócio romano.
Vem com Blackford para o Rio de Janeiro,
onde encontra-se com o Rev. Ashbel Green
Simonton e, no dia 23 de outubro de 1864,
o ex-Padre Conceição, emocionado, é
batizado na Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro, diante de algumas dezenas de
pessoas e passa a ajudar Simonton na
evangelização do Brasil, fazendo questão
de retornar a todos as cidades que havia

DIA DO PASTOR RESBITERIANO

“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua
manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,

repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não
suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias

cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o

trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. (2 Timóteo 4:1-5).



para ser adorado, com danças, coreografias e
tantos outros absurdos que temos visto, e
citados pelo Pastor Hernandes D. Lopes, na
sua pregação por ocasião da celebração dos
500 anos da reforma:”...qualquer igreja que
segue o liberalismo, está assinando um
atestado de óbito...não vamos abraçar as
últimas novidades do mercado da fé...o
liberalismo está devastando
igrejas...temos denominações inteiras que
capitularam a sedução mortal do
liberalismo...igreja sincrética, mística, a
igreja do sal grosso, do copo d’água em
cima do rádio, a igreja da toalha suada, a
igreja das mandingas...em nome de Deus!
Precisamos voltar para a palavra de
Deus...dizer a verdade ainda que com toda
a hostilidade do mundo...temos igrejas
com teologia mas sem fervor, sem brilho
nos olhos, sem fogo no coração...as
reuniões de oração estão no CTI, o
secularismo está tomando conta de nossas
igrejas...que Deus tenha misericórdia de
nós!”  

Voltando a Paulo, este dizia:
Timóteo, você é pastor, você é ministro de
Deus. Seu único instrumento é a Palavra de
Deus, insista nisso. Fale da palavra em todos
momentos, quer seja oportuno ou não.
Nunca esqueça disso.

O segundo conselho é,
CORRIGE. Um pastor que só faz passar
a mão por cima da cabeça, que encobre o
pecado, que entende que a quebra dos
mandamentos do Senhor é coisa pouca,
desconfie. Provavelmente ele entende seu
ministério ERRONEAMENTE como uma
profissão.

 O terceiro conselho que Paulo dá
ao jovem pastor é, REPREENDE.

Mais uma vez: não queira agradar
todo mundo. Você é profeta de Deus. Fale
o que tem que falar.  

O quarto e último conselho é,
EXORTA COM TODA
LONGÂNIMIDADE E DOUTRINA.

Corrigir, repreender, exortar não
significa ser impositivo ou agressivo. Por isso
Paulo lembra: faça tudo isso com
longanimidade. É como se Paulo dissesse: “seja
sério, faça o que tem que fazer, repreenda,
corrija, exorte, sem, contudo, desviar-se da
doçura,” que era própria de Jesus, aliás. Mas a
exortação, deve ser dentro da palavra. Pastor,
dê doutrina, que é o estudo da palavra, para o
povo.

CONCLUSÃO: 
Interessante que depois de dar esses

quatro conselhos a Timóteo, Paulo como que
enfatiza: Timóteo faça tudo isso que eu disse,
mas saiba de uma coisa: seguindo esses quatro
conselhos você vai ter alguns problemas na
igreja, você terá muitas aflições (Tu, porém, sê
sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições...)
e oposições (II Tim. 3.12 Ora, todos quantos
querem viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos).

Em seguida Paulo relembra: apesar
de todos os problemas, seguir esses
conselhos é seu papel. tem a ver com o
ministério que você escolheu (...cumpre
cabalmente o teu ministério).

PASTORES PRESBITERIANOS,
NÃO NEGOCIEM A PALAVRA DE
DEUS. O CERTO É CERTO. O
ERRADO É ERRADO.

Que o Senhor siga, abençoando e
fortalecendo os pastores presbiterianos que
nos tem sido entregues, segundo o seu
propósito e vontade.

Pb. Olympio S. F. Bezerra
(Adaptado)

Editorial Notícias Gerais
Visitantes seja bem-vindo à Catedral
Presbiteriana do Rio.
Sua Presença entre nós nos alegra.  É um
privilégio tê-lo(a) conosco.  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 estará reunido na
próxima quarta-feira, dia 20, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados
para a última reunião do ano. A Igreja, que
é administrada pelo Conselho, é convidada
a orar pelos seus líderes espirituais.

Programação Especial de Natal e Fim
de Ano
Domingo 17:

Culto Devocional – 8horas.
Hinos de Natal – Solista Jonas de Souza

Culto Matutino – 10h30.
Hinos de Natal.

Culto Verpertino – 19 horas.
Audição de Natal do Coral Canuto Régis.

Domingo 24:
Culto Devocional – 8 horas.
Hinos de Natal.

Culto Matutino – 10:30 horas.
Hinos de Natal e Coral Canuto Régis

Culto Verpertino – 19 horas.
Culto das Luzes.

Domingo 31:
Culto Devocional – 8 horas.
Louvor e Gratidão.
Grupo Soli Deo

Culto Matutino – 10:30 horas.
Louvor Gratidão. Cânticos Natalinos
Coral Canuto Regis

Culto de Vigília – 22:30horas
Ano Novo.

Nota Impotante: O Conselho decidiu que
não haverá o culto das 19h. Somente o das
22:30h.

Cantina da Igreja
Nos domingos 24 e 31 de dezembro a
cantina da Igreja não funcionará para o
horário de almoço devido às festividades
de Natal e Ano Novo. Desde já
agradecemos a compreensão de todos.

Missâo Caiuá
Reunião na próxima 3ª feira, 19 de
dezembro às 14h, no Salão Álvaro Reis,
Todos estão convidados!

Projeto Caixa de Sapato - Dia da
Entrega
Durante alguns meses a Igreja abraçou esse
Projeto de forma linda respondendo ao
desafio. Alcançamos a meta, muitas crianças
foram abençoadas. Na última segunda-feira
ocorreu a entrega no INPAR (Instituto
Presbiteriano Álvaro Reis). Cerca de 20
membros da Igreja juntamente com o
pastor, Rev. Jorge Patrocínio estiveram
presentes trabalhando no evento.
Participamos de dois momentos de entrega
para os turnos da manhã e tarde. Antes
tivemos louvor e a Palavra. Explicamos que
o maior presente é termos Jesus no coração,
então teremos o verdadeiro Natal em nossas
vidas. E que os membros da Catedral
Presbiteriana do Rio prepararam cada caixa
com muito amor. As crianças participaram
com muita alegria. E a entrega das caixas
foi feita com muita dedicação. As crianças
saíram maravilhadas com tanto carinho. As
fotos estão disponíveis no Facebook da
Igreja. Sobraram algumas caixas e iremos
encaminhar para outro projeto com crianças
em Tinguá. Agradecemos a todos os
envolvidos. Muitas pessoas além das caixas
levaram presentes para que outras caixas
fossem montadas. Glória a Deus! Você que
se envolveu participou de um projeto
fazendo uma criança feliz neste Natal. O seu
amor e investimento ficará para sempre em
cada coração. A Deus toda honra e glória!
A Catedral fazendo a diferença para a glória
de Deus!



COMISSÃO DA CAMPANHA DE
SOM E VÍDEO
Nosso novo sistema de som já se encontra
instalado e com os primeiros ajustes realizados,
para a glória de Deus! Ao longo deste mês
avaliaremos se outros ajustes serão necessários.
Nosso estúdio deverá ficar pronto no fim de
Janeiro. Na próxima semana apresentaremos
um “termômetro” com a evolução das ofertas
já recebidas e os compromissos assumidos
pelos ofertantes. Para que esta semeadura
alcance o que necessitamos, precisamos que
outros irmãos participem desta campanha, pois
ainda não temos um sistema de vídeo para
transmissão dos cultos via internet na qualidade
que desejamos.  Em nossos cultos de 10h30min
registramos cerca de 70 pontos de acesso, que
se estiverem sendo assistidos em média por
duas ou três pessoas, representa uma audiência
de 140 a 210 irmãos que não podem vir à
igreja para se “alimentar” com a palavra e
louvar ao Senhor. Vamos investir nossos
recursos na obra do Senhor,
independentemente dos dízimos e ofertas que
entregamos normalmente no altar. Faça parte
da bênção, é tempo de semear.

Projeto Caixa de Sapato - Dia da
Entrega
Durante alguns meses a Igreja abraçou o
projeto e de forma linda respondeu ao desafio.
Alcançamos a meta e muitas crianças foram
abençoadas. Na última segunda-feira ocorreu
a entrega no INPAR (Instituto Presbiteriano
Álvaro Reis). Cerca de 20 membros da Igreja
juntamente com o pastor Jorge Patrocínio
estiveram presentes trabalhando no evento.
Participamos de dois momentos de entrega
para os turnos da manhã e tarde. Antes tivemos
louvor e a Palavra. Explicamos que o maior
presente é termos Jesus no coração, então
teremos o verdadeiro Natal em nossas vidas.
E que os membros da Catedral prepararam
cada caixa com muito amor.   As crianças
participaram com muita alegria. E a entrega
das caixas foi feita com muita dedicação. As
crianças saíram maravilhadas com tanto
carinho. As fotos estão disponíveis no
Facebook da Igreja. Sobraram algumas caixas
e iremos encaminhar para outro projeto com
crianças em Tingua. Agradecemos a todos os
envolvidos. Muitas pessoas além das caixas
levaram presentes para que outras caixas
fossem montadas. Glória a Deus!  Você que
se envolveu participou de um projeto fazendo
uma criança feliz neste Natal. O seu amor e
investimento ficará para sempre em cada
coração. A Deus toda honra e glória! A Catedral
fazendo a diferença para a glória 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 mesmos.

Acampamento de Verão
O Nosso Acampamento de Verão será de
9 de fevereiro à 14 de fevereiro, AVB e as
inscrições já começam hoje, após os Cultos
Dominicais. Os quartos de família são
limitados, então corra pra fazer sua
inscrição!! O valor é R$ 330,00. Não deixe
para a última hora. Mais informações,
procure nosso tesoureiro Peíque ou qualquer
outro membro da diretoria 2018 da UMP.

Notícias Gerais

Semana de 11 à 17 de Dezembro:
1 – Aída de Souza Dutra e família.
2 – Nery Sá Freire Júnior e família.
3 – William Martins Castelano e família.
4 – Presb. Samuel Mendonça da Mota,
Francisca e família.
5 – Adilson Carlini de Araújo e família.
6 – Ana Carmem Gomes Correa e família.
7 – Carlos Alberto Guerrese e família.
8 – Cláudia de Paulo Pereira 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)

9 – Fábio Silveira Loureiro Santos e família.
10 – Sílvia Regina Borges Teles e família.
11 – Gilberto Crispim Roberto e família.
12 – Isidro Page Fernandes e família.
13 – Josué Ferreira Martins da Silva e família.
14 – Maria da Conceição Silva Porto e
família.
15 – Marlúcia Neri Stefansen e família.

APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
– No dia 18/12/17, às 17,30 horas, estão
convocados os Oficiais da Igreja para a
AGO da APAS, para eleição da Diretoria e
Conselho Fiscal e aprovação das contas.
Contamos com a colaboração de todos
os eleitores.
Temos novidade no Curso de Inclusão
Digital e em breve novos cursos.
Você já contribuiu com APAS em
alguma ocasião? Chegou sua hora, caso
seu coração seja tocado, deposite sua oferta
na conta 13057-5, Agência 0183-X do
Banco do Brasil.

Abimael Silva, Homem de Deus e da
Palavra Foi Convocado à Casa do Pai
Celestial.
Aos 85 anos, no sábado, dia 9, Deus chamou
a sua presença, seu servo Abimael Silva, que
durante a sua carreira cristã foi fiel, amou
ao Senhor e o serviu com dedicação e
alegria. Sua vida foi marcada pelo amor a

Deus, a seus familiares e  amigos. Sua vida
nos marcou e deixa profunda saudade no
coração da querida esposa Kédma de
Oliveira Silva, dos filhos, noras, genro e
netos: Abimael filho, esposa: Célia, filho:
Davi; Presb. Assuero Silva, esposa: Fabiane
e filhas Bella e Milla; Nafis, esposo:Felipe e
filhos: Nina, Nicole, Felipe e Rafael.
A Cerimônia da Esperança Cristã, ocorrida
no domingo 10, no Cemitério do Catumbi,
foi oficiada pelo Rev. Paulo Roberto, com
participação e presença de vários pastores:
Rev. Mozart Noronha, Rev. Haveraldo
Vargas, Rev. Jorge Patrocínio, Rev. Renato
Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. Evaldo
Beranger, Rev. Romer Cardoso e Mis.
Leninha Maia. O nosso irmão foi aprovado
por Deus e convocado para viver
eternamente em sua presença. Que Deus
cosole os membros desta “família bendita
do Senhor”. “Combateu o bom combate,
completou a carreira, guardou a fé.”
(Timóteo 4.7).



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO

SALVADOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ora, o nascimento de Jesus

Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe,
desposada com José, sem que tivessem
antes coabitado, achou-se grávida pelo
Espírito Santo.” (Mateus 1.18)

Mulheres: “Mas José, seu esposo, sendo
justo e não a querendo infamar, resolveu
deixá-la secretamente.” (Mateus 1.19)

Homens:  “Enquanto ponderava nestas
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho,
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho
de Davi, não temas receber Maria, tua
mulher, porque o que nela foi gerado é
do Espírito Santo.” (Mateus 1.20)

Dirigente: “ Ela dará à luz um filho e lhe
porás o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos pecados deles.” (Mateus
1.21)

Todos: “Ora, tudo isto aconteceu para que
se cumprisse o que fora dito pelo Senhor
por intermédio do profeta: Eis que a
virgem conceberá e dará à luz um filho, e
ele será chamado pelo nome de Emanuel
(que quer dizer: Deus conosco).” (Mateus
1.22-23)

230 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Adoração”

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO

SALVADOR

236 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Em Linda Noite”

Oração de Consagração: Diác. Paulo
Freitas.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM

O SALVADOR

Motivos de Oração
Solista: Jonas de souza

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO SLVADOR

Leitura Bíblica: Lucas 2. 8-20 - Presb.
Guilherme Sayão.

Solista: Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Reflexões sobre o tempo do Natal”

Mensageiro: Rev. Guilhermino Cunha.

DEDICAÇÃO AO

SALVADOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical
Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio e Processional
Saudação Pastoral
Evocação ao Dia do Pastor

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração
Dirigente: “Tende em vós o mesmo

sentimento que houve também em Cristo
Jesus,” Filipenses 2.5)

Mulheres: “Pois ele, subsistindo em forma
de Deus, não julgou como usurpação o
ser igual a Deus;” (Filipenses 2.6) 

Dirigente: “Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-
se em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana,”
(Filipenses 2.7)

Homens: “A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até à morte e
morte de cruz.” (Filipenses 2.8)

Coral: “Pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira e lhe deu o nome que está
acima de todo nome,” (Filipenses 2.9)

Pastores e Presbíteros: “Para que ao nome
de Jesus se dobre todo joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra,” (Filipenses
2.10)

Todos: “E toda língua confesse que Jesus
Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.”
(Filipenses 2.11)

117 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pastor Divino”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO REI JESUS

DE VIDAS E BENS

Leitura Uníssona: “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 2.9-11)

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

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley.

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

Pastorais

Momento gratulatório - Emerência de
ofícias

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PASTOR

PRESBITERIANO

Dirigente: “E a graça foi concedida a cada
um de nós segundo a proporção do
dom de Cristo. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres,” (Efésios 4.7 e 11)



Liturgia

Congregação: “Com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo,” (Efésios 4.12) 

Dirigente: “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.” (Atos 20.28)

Congregação: “Pastoreai o rebanho de Deus
que há entre vós, não por constrangimento,
mas espon-taneamente, como Deus quer;
nem por sórdida ganância, mas de boa
vontade;” (I Pedro 5.2) 

Dirigente: “Nem como dominadores dos
que vos foram confiados, antes,
tornando-vos modelos do rebanho. Ora,
logo que o Supremo Pastor se manifestar,
recebereis a imarcescível coroa da glória.”
(I Pedro 5. 3-4)

Todos: “Dar-vos-ei pastores segundo o
meu coração, que vos apascentem com
conhecimento e com inteligência.”
(Jeremias 3.15)

Homenagem aos Pastores
Oração de Gratidão a Deus Pelos
Pastores e Seus Ministérios

Cântico
“O Senhor te abençoe e te guarde”

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO

SENHOR JESUS CRISTO

Leitura Bíblica: João 10:6-11 - Presb.
Guilherme Simon.

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“A Procura da Ovelha”

Leitura em Unissono:  Isaías 40:11

Mensageiro: Presb. Maurício Buraseska.

ENCERRANDO O SERVIÇO

AO REI DOS REIS

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

Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas.” (Jo 10.11)



Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL

Jantar Festivo - Na última segunda-feira,
realizamos nossa tradicional confraternização de
fim de ano, com participação de toda Junta
Diaconal, Diáconos Mirins e seus pais, Equipe
Pastoral e Vice-Presidente do Conselho.
Oportunidade especial de gratidão ao Senhor por
tudo que foi realizado neste ano, de gratidão pela
vida de valorosos irmãos que dão um “até breve”
à JD, e também de honrarmos ilustres Diáconos
Eméritos. Que o Senhor conserve em nossos
lábios, corações, mentes e atitudes a sua Gratidão.

Mensagem da JD - Este ano foi intenso, marcado
por grave crise econômica, institucional, e
principalmente moral. Em meio a este cenário de
dificuldades, o Senhor nos sustentou, multiplicou
Sua Graça e manteve efetiva a ação desta Junta
Diaconal. Para realizar este ministério temos que
ser Corpo, com muitos membros distintos, com
diferentes funções, mas que quando agem em
conjunto, submissos à vontade do Nosso
Senhor, o milagre acontece, vidas são alcançadas,
restauradas, transformadas e salvas. Nossas
diferenças são demonstração da Graça de Deus, e
existem não para nos separar ou hierarquizar, Mas
para que o corpo tenha maior alcance, nos faça
aprender e amadurecer com os dons e experiência
uns dos outros. Somos JUNTA DIACONAL,
e não Diáconos Individuais Associados! A
união está em nosso DNA, precisamos andar
unidos e principalmente querer andar unidos.
Reino divido não pode subsistir, já está derrotado.
Como liderança temos que caminhar Juntos,
respeitando as diferentes opiniões e
personalidades, e lutando sempre para sermos
coesos como Corpo de Cristo e coerentes com
Sua Palavra. Que o Senhor renove em cada
Diácono, Diaconisa e Diácono-Mirim, a Sua visão,
forças e fé para cumprir com zelo,  alegria e amor
o ministério que Ele nos confiou, sendo
instrumentos vivos e propagadores de Sua Graça,
Verdade e União. 
Um Feliz Natal! E um 2018 cheio da Graça de
Deus!

Atendimento Eficaz - Os assuntos relacionados
à Ação Social são de responsabilidade da Junta
Diaconal, e a procura por assistência tem sido
muito grande. Mas esses atendimentos tem que
ser realizados com atenção, critério e amor,
visando ajudar quem precisa de fato, e não sermos

enganados por aproveitadores. O principal fruto
que temos a oferecer na Casa de Deus é o do
Espírito Santo! Ao receber um pedido de auxílio
de um desconhecido NÃO DÊ DINHEIRO,
convide-o a participar do Culto, a ouvir a Palavra
de Deus, e a colocar diante de Deus sua causa. Em
seguida, encaminhe este irmão à Junta Diaconal
para que o atendimento iniciado seja concluído.

Culto ao Senhor - “A minha casa será chamada
Casa de Oração” Mt 21:13 A Catedral
Presbiteriana do Rio é Casa de Oração do Senhor,
local de cultuar ao Deus Vivo, de adoração reverente
e respeitosa ao Senhor da Igreja e de nossas vidas.
Louvamos ao Senhor pela liberdade que temos
em nossa pátria de cultuá-lo, e somos chamados
a fazer isso de forma reverente e racional. Entre
para adorar, coloque nos pés do Senhor aquilo
que aflige o seu coração, alimente-se com vontade
da Palavra Viva, louve com alegria e em gratidão,
sirva ao seu próximo com amor. Deus te Abençoe!

Banco de Oportunidades:
1) HEINEKEN. A companhia de bebidas acaba
de abrir inscrições para o seu programa de estágio
de 2018 até até 22 de janeiro.  www.99jobs.com/
heineken/jobs/12470-programa-de-estágio-
heineken-2018

2) ITAÚ UNIBANCO. O banco está recebendo
inscrições até 30 de dezembro para estudantes
interessados  em participar do Programa de
Estágio de Férias Graduação 
Internacional. www.itau.com.br/carreira/
programas

3) ALERJ.  A Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro abriu inscrição até 31.12.2017
para  dezenas de vagas disponíveis para
contratação de estagiários de nível superior em
diversas áreas. www.ciee.org.br

4) MUDES. Nesta semana, a Fundação Mudes
oferece 128 oportunidades em diversas
áreas.  www.mudes.org.br

5) CIEE.  O Centro de Integração Empresa
Escola começa a semana com. 1.263  vagas de
estágio, sendo 559 para quem tem ensino superior
e 704 para ensino médio. www.ciee.org.br

6) INTELIGÊNCIA  EMOCIONAL: A
Febracis Coacin Interal Sistémico abriu as
inscrições   até 21 de janeiro de 2018 para o maior
treinamento de inteligência emocional da América

Sociedades Internas
Latina,  o Método CIS,  que acontecerá entre os
dias 19 e 21 de janeiro. http://febra.me/ingresso-
mcis-186-.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Dorcas - reunião hoje às 17h, na sala da
SAF.

Atividades da SAF ano 2017 - foram encerradas
na última 5ª feira, no Jantar Italiano, em clima de
grande confraternização. A SAF pode dizer com o
coração agradecido: “Ebenézer: Até aqui nos
ajudou o Senhor.” I Samuel 7.12

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Jantar de Confraternização do ECCC: ocorreu
na terça-feira passada, com lotação máxima, muita
alegria, comunhão e um cardápio delicioso. Assim
foi o nosso jantar de fim de ano. Oportunidade
de confraternização e de relembrar as Graças e
Dádivas do nosso Deus ao longo desse ano.
Agradecemos pela participação de cada casal que
esteve conosco compartilhando vida e tempo, e
também por aqueles que prepararam o jantar de
forma tão talentosa. Ainda tivemos nosso casal
oculto de forma muito especial, e uma singela
lembrança para cada família representada, presente.

Agenda ECCC 2017 e 2018– estão concluídas as
atividades programadas na agenda deste ano.
Faremos uma breve interrupção em nossas
reuniões, porém o Ministério ECCC continua
atuante e disponível a você Encontreiro, nesse
período. A próxima Reunião (de Abertura) vai
ocorrer em fevereiro do ano que vem, conforme
consta na agenda ECCC 2018 que pode ser obtida
na página da Igreja, ou com algum casal da
Diretoria.

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 o casal Encontreiro Pb Assuero e
Fabiane e seus familiares, em virtude do
falecimento de Sr Abimael, pai do Pb Assuero,

no último domingo. Que Deus conforte e console
o coração de seus familiares, em especial da sua
mãe, Kédma. O Senhor o deu, o Senhor o tomou,
bendito seja o nome do Senhor. (Jó 1:21b).
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” ATENÇÃO
PADRINHOS, não esqueçam de nos avisar, no
caso de mudança, nos dados cadastrais de seus
afilhados.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocionais –  Nesse domingo teremos nossa
última devocional do ano!!! Por conta disso, vamos
fazer uma devocional muito especial para fechar o
ano com chave de ouro! Não deixe de vir e traga
um amigo!! Esperamos vocês às 17:30h, na sala
da Upa! 

Acampamento - Já estamos lançando o
Acampamento de Verão de 2018, mas o tema
ainda é segredo... Caso você já queira se inscrever
para garantir sua vaga nesse acampa que vai ser
benção pura, é só procurar o pessoal da Diretoria
de 2018! O Acampa será nos dias 14 a 18 de
fevereiro, e seu valor é de R$330,00. Esperamos
vocês!

Doações para o Acampamento - Muitos
adolescentes gostariam de participar do nosso
acampamento, mas nem todos possuem
condições. Nós da Upa oferecemos bolsas, então
se você sentir no seu coração e quiser nos ajudar,
procure o pastor Renato Porpino ou Zoraya
Lemos, e estejam em oração!

Doações para o Acampamento - Muitos
adolescentes gostariam de participar do nosso
acampamento, mas nem todos possuem
condições. Nós da Upa oferecemos bolsas, então
se você sentir no seu coração e quiser nos ajudar,
procure o pastor Renato Porpino ou Zoraya
Lemos, e estejam em oração!

Informações - Para mais informações sobre o
acampamento e outros eventos, curta a página da
UPA - Rio no Facebook! Também estamos
presentes nas redes do Snapchat (upario),
Instagram (upa.rio) e o nosso canal no youtube
com os vídeos dos nossos acampas
(UpaRio)! http://www.facebook.com/UPArio



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:
“O Preço da Salvação”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Guilhermino Cunha; 10:30h: Pb. Maurício Buraseska; 19h: Rev.
Isaías Cavalcanti.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Romer Cardoso; 10:30h: Rev. Guilhermino Cunha; 19h: Rev. Jorge
Patrocínio.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 10:00 horas: Vinícius Ramos; 18:30 horas: Rev.
Romer Cardoso.
Próximo Domingo – 10:00 horas: ; 18:30 horas: . (24/12 - Não haverá atividade)

Presbíteros: Hoje – 8h: Guilherme Sayão; 10:30h: Guilherme Simon; 19h: João Bastos.
Próximo Domingo – 8h: Johannes Gaiser; 10:30h: Jorge Apocalypses; 19h: José Ribamar.

Junta Diaconal: Hoje: 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 Cândido.
Próximo Domingo: Púlpito 8h: Paulo Freitas; 10:30h: Ricardo Dowsley; 19h: Victor Hugo; Quinta
- feira: João Luiz e Archidemes Campos.

Próximo Domingo: Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen Santos,
Aux. de Diac. Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra, Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Filipe
Agum, Paulo Ladeira, Leonardo Trindade.
Próximo Domingo: Púlpito 8h: José Vinícius; 10:30h: Aux. de Diac. Elizabeth Sabino; 19h: Sérgio
Branco; Quinta - feira: Roberto Marinho e Adeclen Santos.

Recepção: Hoje – Manhã: Theresinha Pereira, Lícia Maria Barbosa. Noite: Rosa Lúcia.
Próximo Domingo – Manhã: Amália Sena, Euci Almeida. Noite: .

Equipe de Áudio: Hoje – Filipe Agum, Leonardo Sayão e Ricardo Dowsley (8h).
Próximo Domingo – Tiago Trindade, Carlos Cândido e Victor Mota.

Equipe de Vídeo: Hoje: Luís Alberto, João Henrique, Serginho e Maria Ivone.
Noite: Luís Alberto, João Henrique e Serginho.

Próximo Domingo: Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi e Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança e Yaco.

Música: Hoje – 8h: Solista: Jonas de Souza/Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto Régis;
19h: Culto de Natal do Coral Canuto Régis.

Próximo Domingo – 8h: Grupo de Louvor Oásis/Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h:  Culto das Luzes/Orquestra da Catedral.

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 18: Jó 6.1-14
Terça-feira 19: João 9.1-7
Quarta-feira 20: Romanos 4.1-17
Quinta-feira 21: Isaías 1.11-18
Sexta-feira 22: Romanos 2.17-24
Sábado 23: Salmo 126
Domingo 24: Mateus 5.13-20

Aniversário de Nascimento

Hoje: Beatriz da Cunha Duarte, Daniele Christine Lopes de Azevedo, Débora Castilho
Moreira Silva, Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos, Maria Ângela Ferreira Cabral,
Monique de Paula Pereira de Andrade.

Seg 18: Amália Maria da Costa Sena, Elizabeth Machado Louro, Presb. José Ribamar
Rodrigues Júnior, Neide Vasconcelos Santos.

Ter 19: Amilton Baptista Pambani, Lucilene Alves Rodrigues.
Qua 20: Leonardo Ribeiro Lima, Matheus de Jesus Cabral, Paola Coutinho Stefanon,

Paulo Roberto dos Santos Marques, Sofia Girardin Pimentel Valmórbida.
Qui 21: Bruna Santos Mury, Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva, Gilene

Pessoa de Lima, Jonas de Souza, Milena Dias Ximenes.
Sex 22: Ana Beatriz de Oliveira Torres, Martha Cavalcante de Oliveira Telles, Tiago Aurélio

Borges Almeida.
Sáb 23: Caroline de Souza Medeiros Alves, José Gomes de Sá, Lidiane Alves Gomes da

Silva, Marcos Souto Maior Medeiros.

Aniversário de Casamento

Hoje: 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.

Seg 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.

Ter 19: Jorge Paulino da Silva e Claudionora Maria da Silva, 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.

Qua 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 Antônio Souza de Oliveira.

Qui 21: Sérgio de Gouveia e Almeri do Carmo de Gouveia.
Sex 22: Madel Vieira de Souza Rosa e Oswaldo Frederico Rosa Filho, Rev. Isaías Cavalcanti

da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva.
Sáb 23: Presb. Roberto Corrêa e Ruth Lugarinho de Aguiar Corrêa, Marcos Aleixandro

Souza Pinto e Eliania Carvalho Pereira Souza Pinto.



PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTOR AUXILIAR: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva.

PASTORES COLABORADORES: Rev. Renato Lopes Porpino  e Rev. Romer Cardoso dos Santos.

MISSIONÁRIA IPRJ: Missionária Leninha Maia

PRESBÍTEROS: Adibe Santos (Emérito), Altair Bazeth, 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. Júnior, Luís Alberto R. Santos, Luís Monteiro,
Maurício Buraseska, Newton Alvarez R. Filho, Olympio Bezerra, Paulo Raposo, Renan Jar-
dim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho e Walter José G. Barros Santos.

PRESBÍTEROS EMÉRITO/BENEMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: João Cordeiro, Manoel Sobrinho,
Sebastião Bueno Olinto.

DIÁCONOS: Adeclen G. Santos, Adolfo Correia,  Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes
Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,  Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe
Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique
Gomes, João Luiz Lemos, João Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José Nei (Emérito), José
Vinicius Trindade (Emérito), Leandro Trindade, Leonardo Trindade, Luiz Cláudio 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 Araújo

DIÁCONO EMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: Albino Leite.

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

MISSIONÁRIOS: Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene (Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal),
Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer (Oriente Médio).

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Caiuá (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

A Glória do Natal
Na noite em que Jesus nasceu algo espetacular aconteceu. As planícies de Belém se tornaram

um teatro para uma das mais espetaculares apresentações de som e luz na história humana. Todo o Céu
apareceu.

Lucas nos relata o que aconteceu:
Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho

durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor
brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis
aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo:  é que hoje vos nasceu, na
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura.

E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e
dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem.
(Lucas 2:8-14). O visitante angelical foi cercado pela glória de Deus. A glória estava brilhando. Essa
glória não pertencia ao próprio anjo. Era a glória de Deus, significando Seu modo divino de Ser. Era o
esplendor divino que envolveu o mensageiro celestial, um visível brilho divino.

Quando os pastores de Belém tremeram de medo, eles foram admoestados pelo anjo: “O
anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo
o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”( Lucas 2:10-11).

Todo ser humano anseia por um salvador de algum tipo. Nós olhamos para alguém ou algo
que irá resolver os nossos problemas, aliviar a nossa dor, ou conceder o objetivo mais esquivo de tudo,
a felicidade. Da procura de sucesso nos negócios até a descoberta de um companheiro perfeito ou
amigo, nós fazemos nossa busca.

Mesmo na preocupação com o esporte, mostramos uma esperança de um salvador. Quando
uma temporada desportiva termina com perdedores muito mais do que vencedores, ouvimos o grito
de cidades de todo o país – “Espere até o próximo ano” Depois vem o projeto ou uma nova safra de
novatos, e os fãs depositam suas esperanças e sonhos sobre o novo garoto que trará glória para a
equipe. O novato, o novo cliente, a nova máquina, a notícia de que vai chegar ao correio de amanhã –
todos estão investidos com mais esperança do que qualquer criatura pode eventualmente entregar.

A explosão de luz que inundou os campos de Belém anunciou o advento de um Salvador
que foi capaz de, de fato, cumprir a tarefa.

Notemos que o Salvador recém-nascido é também chamado de “Cristo, o Senhor.” Para os
pastores espantados esses títulos estavam carregados de significado. Este Salvador é o Cristo, o Messias
esperado de Israel. Todo judeu se lembrou da promessa de Deus de que um dia o Messias, o ungido
do Senhor, viria para libertar Israel. Esse Messias-Salvador é também Senhor. Ele não só vai salvar o
seu povo, mas ele será seu rei, seu Soberano.

O anjo declarou que esse Salvador-Messias “vos” nasceu. A proclamação divina não é um
oráculo de julgamento, mas a declaração de um presente. O Rei recém-nascido nasceu para nós.

 R. C. Sproul

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!


