
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?

Até que um dia 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 Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar.

Tudo Ele é pra mim!
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Editorial

E assim encontramos os quatro tempos da
adoração prestada a Cristo Jesus:

1. Adoração antes da encarnação.
“Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a

glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse
mundo.” (João 17:5)

“No princípio era o Verbo... todas as coisas
foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do
que foi feito se fez.” (João 1:1-3)

“Só tu és SENHOR, tu fizeste o céu, o
céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo
quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles; e
tu os preservas a todos com vida, e o exército dos
céus te adora.” (Neemias 9:6)

“E, novamente, ao introduzir o Primogênito
no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem.”
(Hebreus 1:6).

2. Adoração enquanto encarnado
na terra.

“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 2:11)

“Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para
que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e
é o que fala contigo. Então, afirmou ele: Creio,
Senhor; e o adorou.” (João 9:36-38)

“E eis que Jesus veio ao encontro delas e
disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-
lhe os pés e o adoraram.” (Mateus 28:9)

3. Adoração depois que Jesus foi
assunto ao céu.

“Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser, sustentando todas as
coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior
aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que
eles.” (Hebreus 1:3-4)

“Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que
foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é,
por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não;

mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são
as promessas de Deus, tantas têm nele o sim;
porquanto também por ele é o amém para glória de
Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos
confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito
em nosso coração.” (2 Coríntios 1:19-22)

4. Adoração eterna quando Cristo
voltar.

“Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O
seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e
peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo;
na sua cabeça, há muitos diademas; tem um nome
escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está
vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome
se chama o Verbo de Deus; e seguiam-no os exércitos
que há no céu, montando cavalos brancos, com
vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da
sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as
nações; e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e,
pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira
do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na
sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES.” (Apocalipse
19:11-16)

“Proclamando em grande voz: Digno é o
Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza,
e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.
Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre
a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o
que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a
glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os
quatro seres viventes respondiam: Amém! Também
os anciãos prostraram-se e adoraram.” (Apocalipse
5:12-14)

Nesta data, portanto, tão significativa
para todos nós, adoremos uma vez mais o
nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele que é “o
resplendor da glória e a expressão exata do Seu
ser, sustentando todas as coisas pela palavra do Seu
poder...” (Hebreus 1:3) “Aproximemo-nos, com
sincero coração, em plena certeza de fé...” (Hebreus
10:22).

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor efetivo

Boletim Dominical  |  LXXII Nº 3783 |24 de dezembro de 2017.

OS QUATRO TEMPOS DA ADORAÇÃO A CRISTO

“Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.” (Filipenses 2:9-11)

O quadro pintado de uma manjedoura
com a figura dos pastores e da casa com os
magos do Oriente, apresentando assim louvor
e adoração completos ao menino Jesus é, na
verdade paradoxal, pois, enquanto pinta toda
a fragilidade daquela criança não consegue
demonstrar o poder do Filho de Deus que ao
nascer abalou os reinos físico e espiritual.
Estava ali diante de seus olhos o “Verbo que
se fez carne habitando cheio de graça e de
verdade.” (João 1:14). E de joelhos, num
primeiro momento, os pastores representavam
a adoração das pessoas insignificantes da
humanidade. Num segundo momento, os magos adoravam representando as pessoas
poderosas da terra.

Em sua Cristologia, mais
especificamente no texto em epígrafe, o
apóstolo Paulo desenvolve os estados de
humilhação e exaltação de Cristo:
Esvaziou-se a si mesmo assumindo a
forma de servo e foi exaltado
sobremaneira. Paulo já havia mencionado
verdades similares em Romanos 14:11 “Como
está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante
de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará
louvores a Deus.” Obviamente esta não é uma
declaração originalmente paulina. Ele retira
do profeta Isaías 45:23 “Por mim mesmo tenho

jurado; da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará
todo joelho, e jurará toda língua.”



Notícias Gerais

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. Segue abaixo 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.

Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro
Caro Visitante. É um privilégio tê-lo(a)
conosco. O(a) recebemos com alegria e o(a)
acolhemos com amor fraternal. Sinta-se à
vontade entre nós. Adoremos juntos ao
Senhor. Você e sua família são muito bem-
vindos à Primeira Igreja Presbiteriana do
Brasil.

Programação Especial de Final de Ano
da Catedral:

Hoje - Domingo 24: Culto
Devocional – 8 horas.

Hinos de Natal – Grupo de Louvor Oásis.
Culto Matutino – 10:30 horas.
Hinos de Natal e Coral Canuto Régis
Culto Verpertino – 19 horas.
Culto das Luzes – Orquestra da

Catedral – Cíntia Fortunato.

Domingo 31: Culto Devocional –
8 horas.

Cânticos Natalinos.
Grupo Soli Deo
Culto Matutino – 10:30 horas.
Cânticos Natalinos
Coral Canuto Regis
Culto de Vigília – 22:30horas
Ano Novo.

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

Feliz Natal
A Equipe Pastoral e o Conselho desejam à
Igreja um feliz e abençoado Natal,
comemorando o advento de Jesus Cristo, o
nosso Salvador. Que o Príncipe da paz inunde
o coração de cada servo e cada serva de Deus,
evidenciando a proclamação angelical: “Glória
a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre
os homens, a quem Ele quer bem.” (Lc 2.14)

Culto de Ano Novo
Será no domingo 31, às 22:30h. Venha com
a sua família para adorar a Deus, agradecer
as bênçãos de 2017 e entrar o Ano Novo
de 2018, na presença de Deus. A família da
fé reunida para edificar-se na Palavra,
crescer na fé e na comunhão. Participe com
toda a sua família!

Acampamento de Verão 
O Nosso acampamento de Verão será  de
9 à 14 de Fevereiro, no Acampamento Vale
de Bênçãos. O tema será “The Choice - A
escolha certa” e os preletores serão:

Rev. Renato Porpino,
Sem. Daniel Jardim(IP Bairro Imperial) e
Rev. André Monteiro (IP Mananciais).

As inscrições  já começaram. Você pode se
inscrever após os Cultos Dominicais. O
Investimento é de R$ 330,00 (trezentos e
trinta reais). Não deixe para a última hora. 
Mais informações procure nosso tesoureiro
“Peíque” ou o qualquer outro membro da
Diretoria 2018 da UMP.

Projeto Caixa de Sapato em Tinguá -
Nova Iguaçu
Pela graça de Deus alcançamos o nosso
objetivo com as crianças do INPAR. E
muitos membros da igreja doaram coisas
avulsas como material escolar, roupas, livros
e doces. E conseguimos montar todas as
caixas onde crianças de Tinguá serão
abençoadas. Como eles estão de recesso,
um grupo da igreja em Janeiro levará os
presentes e ainda teremos uma
programação evangelística. Se vc sentir o
desejo de ir procure a Leninha, Daniele ou
Sabrina.

Pão Diário
A procura foi grande para adquirir o
devocionário Pão Diário. E
encomendamos mais um pouco. Hoje,
estaremos disponibilizando para a compra
ainda no valor de RS 7,00. Possivelmente
será o último dia de venda. Não deixe para
a última hora.

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante, está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte, também estão
convidados, dia 08/01/2018, segunda-
feira, às 15h, na sala Miriam Duffrayer.
Trataremos da escala referente aos meses
de Fevereiro, Março e Abril (2018). Venha
fazer parte dessa grande obra. Sua presença
é muito importante!

Lucy Castilho, Chamada à Presença do
Pai Celeste
Aos 92 anos, após um longo período de
enfermidade, foi chamada à Casa do Pai, a quem
amou e serviu com fidelidade, zelo e alegria. Deixa
profunda saudade na família e amigos. Filhos: Lucy
(in memorian), Alípio (in memorian), Edna,
Alberto, Ademar e Glória; Genros: Paulo
Athanázio, Luís e Paulo; Nora: Luíza; Netos:
Débora Thiago Castilho, Marta, Raquel, Alexandre
e Rodrigo. A Cerimônia da Esperança Cristã
aconteceu no dia 19 de dezembro, no Cemitério
do Caju, oficiada pelo Rev. Jorge Patrocínio e
Rev. Guilhermino Cunha. Que o Senhor console
o coração de sua preciosa família, com a sua
presença e paz! “O Senhor a deu e o Senhor a
tomou; bendito seja o nome do Senhor!” (Jó
1.21)

APAS - ASSOCIAÇÃO
PRESBITERIANA DE AÇÃO
SOCIAL
A nossa instituição de ação social esteve
reunida no dia 18/12 em Assembleia Geral
Ordinária, para eleição da Diretoria e
Conselho Fiscal. Foram eleitos os seguintes
irmãos:

Diác. Charles Mattos – Presidente;
Presb. Guilherme Sayão – Vice-
Presidente;
1ª Secretária: Vânia Dutra;
2ª Secretario: Sérgio Branco
Procuradores: Presb. Jorge Apocalipse e
Diác. João Luiz Lemos;

Membros do Conselho Fiscal: Presb.
Alcides Lima, Presb. José Ribamar e Carla
Sayão .

O ano de 2018 se inicia, contamos com as
orações e ajuda dos irmãos. 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.

Cantina da Igreja
Nos domingos 24/12 e 31/12 a cantina da
Igreja não funcionará devido às festividades
de Natal e Ano Novo. Desde já
agradecemos a compreensão de todos.





Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Escola Bíblica Dominical
Anotações
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Prelúdio

NASCEU O SALVADOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado

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

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

Todos:  “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,”
(Lucas 2.3-4)

Dirigente: “A fim de alistar-se com Maria,
sua esposa, que estava grávida. Estando
eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os
dias,.” (Lucas 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.” (Lucas 2.7)

231 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Primeiro Natal” – 1ª, 2ª e 5ª estrofes

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR

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

Oração de Consagração: Diác. José
Vinicius.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O SALVADOR

Motivos de Oração
Grupo de Louvor do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA

 PALAVRA DO SALVADOR

Leitura Bíblica: Marcos 9.2-9 - Presb. Johannes
Gaiser.
Grupo de Louvor do Oásis

Tema da mensagem:
“Lições Sobre Nossa Missão”

Mensageiro: Rev. Romer Cardoso.

SERVINDO AO SALVADOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

“VINDE, CANTAI!
JESUS NASCEU!”

Saudação Pastoral: “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)

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “De Belém a linda história

     Não me canso em repetir:

Mulheres: Encarnou-se o Rei da Glória
     Para o mundo redimir. 

Homens: Deus Eterno do passado,
    Do presente e do porvir!”

Coral: Noite jubilosa,
           Noite portentosa,
           Doce luz do feliz natal!

Todos: Deus conosco habita!
Dádiva inaudita!
Louvores ao Deus eternal!

239 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Nasce Jesus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“TRAZEI OFERENDAS

SINCERAS DE AMOR”

Consagração da Vidas e Bens ao Senhor

241 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Nascimento de Jesus”

242 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Os Anjos e o Natal” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino.

VINDE TODOS LHE ROGAR QUE NOS

VENHA ABENÇOAR

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

REAFIRMAÇÃO DA FÉ: CREDO NICENO

Dirigente: “Cremos em um Deus, Pai
Todo-Poderoso, criador do céu e da
terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis.

Congregação: E em um Senhor, Jesus
Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado
pelo Pai antes de todos os séculos, luz da
luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
gerado, não feito,

Dirigente: De uma só substância com o
Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas;
o qual por nós homens e por nossa
salvação, desceu dos céus,

Congregação: Foi feito carne do Espírito
Santo e da virgem Maria, e tornou-se
homem, e foi crucificado por nós sob o
poder de pôncio pilatos, padeceu e foi
sepultado, 

Dirigente: E ressuscitou ao terceiro dia
conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
e assentou-se à direita do Pai,

Todos: E de novo há de vir com glória
para julgar os vivos e os mortos e seu
reino não terá fim.” (...)



Liturgia

Anotações
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“AOS HOMENS PAZ E GLÓRIA A DEUS”
“MENSAGEM DIVINAL!”

Leitura Bíblica: Mateus 2:1-12 - Presb. Jorge
Apocalypses.

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“Quando Seguimos a Estrela”

Mensageiro: Rev. Jorge Patrocínio

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?

Até que um dia 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 Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim!

“PROCLAMAI A TODO MUNDO:
NASCEU O SALVADOR!”

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

No primeiro Natal, o anjo falou
A pastores no campo,
O rebanho a guardar.
Uma estrela refulgente no céu a brilhar,
A chegada do Filho de Deus proclamou.

Natal! Natal! Natal! Natal! É-nos
Nascido um Rei Divinal!

Cantava Jubilosa a milícia do céu,
A antiga promessa ia então se cumprir.
Importava se rompesse
Do templo o véu,
E as portas do céu Deus-Menino ia abrir.

Nas alturas, glória a Deus no primeiro Natal,
E na terra também vamos nós festejar;
Pois Jesus-Emanuel, Deus conosco é real,
E o mundo ao ouvir vem também adorar.

Junto agora a minha voz e cantando
também,
Alegre e feliz esta linda canção,
Declarando ser Jesus o meu sumo bem,
Pois Jesus vive agora no meu coração.
(Melodia Tradicional Francesa
Letra: Ilka Paiva e Rev. Amantino Adorno Vassão)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL

Escalas de Plantão - Fique atento para a
distribuição das escalas de plantão para
2018! Receba, se planeje e prepare-se para
oferecer ao Senhor o seu melhor!

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 têm 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) ITAÚ UNIBANCO. O banco está
recebendo inscrições  até 30 de dezembro  
para estudantes interessados  em participar
do Programa de Estágio de Férias
G r a d u a ç ã o  

Internacional. www.itau.com.br/carreira/
programas 

2) MUDES. Nesta semana, Fundação
Mudes oferece 185  oportunidades em
diversas áreas. www.mudes.org.br 

3) CIEE.  O Centro de Integração Empresa
Escola começa a semana com 1.038  vagas
de estágio, sendo 372 para quem tem ensino
superior e 533 para ensino
médio. www.ciee.org.br 

4) MCDONALD´S. Até o dia 07 de
janeiro,  universitários podem se inscrever
para o processo seletivo do Macdonald´s. 

5) VG&P ADVOGADOS. O escritório
abre pela primeira vez o Programa de
Trainee Profissional, com  inscrições até 14
de janeiro. trainee.vgplaw.com.br/inscrição-
pro 

6) EMBRAER. A  empresa de aviação está
com inscrições abertas até 22 de janeiro 
para a nova edição do Programa Trainee
Embraer, que selecionará profissionais  para
atuação em diversas  áreas da
companhia.  www.embraer.com/trainee.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Feliz Natal!- A SAF Rio deseja a todas as
sócias e familiares um Natal cheio de PAZ
e  AMOR com Cristo no coração. ” Glória
a Deus nas maiores alturas, e paz na
terra entre os homens, a quem ele quer
bem”. Lucas 2:14
Anote em sua agenda- todas as terceiras
terças - feiras de cada mês – Reunião de
Jejum e Oração das 8h às 9h.Em janeiro
dia 16. Venha orar!

Sociedades Internas
Visita ao CCBB - dia 19/1 às 14h30  -
Exposição de fotografias. Encontro no
local.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Feliz Natal: com o coração grato a Deus
pelo transcurso de mais um ano de muitas
realizações desejamos a todos um Feliz e
abençoado Natal! É tempo de comemorar
a vida, espalhar o amor e semear a esperança.
Mas não esqueça que melhor do que todos
os presentes por baixo da árvore de Natal
é a presença de uma família feliz em cada
lar. Natal é a presença de Jesus Cristo em
nossos corações todos os dias do ano. Feliz
Natal!
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. Esteja orando pela Diretoria que
estará se reunindo em Janeiro para
prosseguir no planejamento das atividades
de 2018. A próxima Reunião (de Abertura)
vai ocorrer em 27 de fevereiro, 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.
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

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:

Quando Seguimos a Estrela

Escalas e Plantões
Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Romer Cardoso; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio. 19h: Rev. Jorge
Patrocínio.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Renato
Porpino.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: (24/12 - Não haverá atividade).
Próximo Domingo – (31/12 – Confraternização/almoço) .

Presbíteros: Hoje – 8h: Johannes Gaiser; 10:30h: Jorge Apocalypses; 19h: José Ribamar.
Próximo Domingo – 8h: Luís Alberto Santos; 10:30h: Luís Monteiro; 19h: Maurício Buraseska.

Junta Diaconal: 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.

Próximo Domingo: 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.
Próximo Domingo: Púlpito 8h: Mário Sérgio; 10:30h: João Henrique; 19h: Antônio Renato;
Quinta - feira: José Arteiro e Aux. de Diac. Rosibeti Silva.
Recepção: Hoje – Manhã: Amália Sena, Euci Almeida. Noite: .
Próximo Domingo – Manhã: Regina Oliveira, Amália Sena. Noite: Valéria Gorne/Adriana Rocha/
Andrea Azevedo.

Equipe de Áudio: Hoje – Tiago Trindade, Carlos Cândido e Victor Mota.
Próximo Domingo – .

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi e Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança e Yaco.

Próximo Domingo: Manhã: .
Noite: .

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

Próximo Domingo – 8h: Grupo: Soli Deo/Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto Régis;
22:30h: Culto da Virada do Ano.

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,  Yuri Matos, Presb. Eli Simões,
Isabel Machado, Hilda Bastos,  Josué Araujo
Dutra Louviz de Azevedo, Regina Helena
Timbó.

Segunda-feira 25: Lucas 1.46-55
Terça-feira 26: I Coríntios 15.1-8
Quarta-feira 27: Josué 4.1-9
Quinta-feira 28: Mateus 16.21-28
Sexta-feira 29: Gênesis 2.15-25
Sábado 30: II Tessalonicenses 2.13-17
Domingo 31: II Timóteo 2.10-17

Aniversário de Nascimento

Hoje: Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires, Eliane Marinho Correa, Josélia Medeiros
Navega, Julieta da Conceição Costa, Ruth de Araújo Gomes.

Seg 25: Jefferson Henrique Vieira Miguel, Regina Maria Silveira Loureiro Santos.

Ter 26: Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Diác. Elias Pinto Lima, Quitéria
das Neves, Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão.

Qua 27: Maria Miranda da Silva, Norelice Figueiredo Freitas, Valentina Kurkdjian Teixeira.

Qui 28: Carolina Bellini Withers, Frederico Coutinho de Moura Vallim, Lucca Bonard
Franco Moreira, Valdemar Ferreira de Almeida.

Sex 29: Alexandre Anselmo Lima, Benjamim Gomes Cunha, Giulia Garcia Cascardo,
Irene Martins, Joanita Cavalcante Júnior, Natália Rodrigues Arrieta, Serafim Alberto das
Neves Madureira.

Sáb 30: Ademário de Souza Borges, Lea Sathler Machado de Castro, Matheus Marcos
Nery Dantas, Oséas Lucena Nascimento, Sosthenes Moreira dos Santos.

Aniversário de Casamento

Qua 27: Presb. João Francisco Bastos e Edineia Maria de Matos Bastos.

Qui 28: Nisete Chaves da Luz e Waldir Vieira da Luz, Hilda de Oliveira Cunha e Delvair
Saar da Cunha, Mário de Oliveira Malheiros e Ariclea Pereira de Souza Onofre Malheiros.

Sex 29: Edina de Carvalho Freire e Francisco Augusto Freire, Celso de Carvalho e Dircely
Oliveira de C. E Carvalho.



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

Falsianes
“Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos” Provérbios 27.6

Já parou para pensar o quanto é estranho nosso comportamento quando nos agradamos da
bajulação de gente com comportamento suspeito, sorrateira? Por que será que aceitamos elogios,
presentes e beijos de quem não merece a nossa confiança? Será por mera educação, pelo cultivo da
conduta politicamente correta, para manter as aparências? Ou será que existem razões ocultas e mais
profundas que nos levam a ter pessoas com segundas intenções por perto?

A verdade é que aceitamos esse tipo de conduta porque somos muitas vezes carentes de afeto,
de afirmação e de validação. O desejo de sermos vistos e aprovados como pessoas competentes e bem
sucedidas, nos impele a fazer vista grossa aos bajuladores. A vontade de ser amado, desejado, nos
impede de filtrar os beijos e abraços tendenciosos.

Além da carência afetiva emocional, também tendemos a aceitar os elogios de gente falsa,
porque julgamos precisar delas para auferir alguns benefícios. Mantemos uma amizade com gente
hipócrita porque temos interesses comuns que nos fazem manter as aparências.

O problema é que nem sempre interpretamos de bom grado as verdades ditas a nosso
respeito. Deixamos de lado pessoas que de fato merecem a nossa confiança simplesmente porque elas
não estão dispostas a fazer vista grossa a nossos desvios de caráter. E, ainda, quando elas nos ferem
pela repreensão e exortação, tomamos como desamor, falta de compreensão ou um surto moralista.
Nesse sentido Paulo também afirmou na primeira carta de Paulo aos Coríntios: “Por isso, celebremos
a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos
da sinceridade e da verdade” (I Coríntios 5:8).

Claro que não devemos ser ingênuos e sabemos que a Palavra de Deus também se encontra
na boca dos perversos. Jesus, por exemplo, experimentou do beijo falso de seu próprio discípulo
Judas Iscariotes ao ser capturado para crucificação no Getsêmani. Mas a falsidade do inimigo não foi
capaz de vencer o poder da verdade que vertia de seu corpo ferido, ensanguentado.

E você? Que tipo de amigo deseja? Que tipo de amigo você é? Você quer um que paparique
as suas fantasias e elogie as suas vaidades? Um que apenas aprecia a sua presença, passe a mão na cabeça
e lhe sirva? Para responder essas questões, não esqueça que somos pecadores. E nessa condição, o que
precisamos é de amigos que zelem pela nossa alma e nos corrijam quando necessário.

Heloisa Bezerra

Recesso: Fala pessoal, entramos de férias dos Cultos Jovens, porém não estamos off-line. Acompanhe
a próxima informação aí.
Vôlei de Verão: Durante o mês de Janeiro estaremos com o nosso vôlei de verão. Iniciamos no dia 5
de Janeiro na praia do Leme posto 1 (no mesmo local de sempre). Nos reuniremos às sextas a partir
das 19h. Venha estar conosco colocando toda a sua habilidade esportiva em campo e, caso não jogue,
venha estar conosco da mesma forma. Te esperamos!
Acampamento: Nosso acampamento de verão será de 09 de fevereiro a 14 de fevereiro, no AVB. O
tema será: The Choice – A Escolha Certa. Nossos preletores serão: Pastor Renato Porpino, Sem. Daniel
Jardim e pastor André Monteiro. As inscrições já começaram. Você pode se inscrever após os cultos
dominicais (pela manhã após o culto das 10h30min). Investimento: R$330,00. Não deixe para a última
hora. Mais informações procure nosso tesoureiro PH ou qualquer membro da Diretoria 2018 da UMP.


