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Editorial
por Cristo. Ele estava

determinado a seguir adiante como um
corredor que bloqueia mentalmente os
aplausos à sua volta para concentrar-se
na linha de chegada.

3. Paulo sabia também que tipo
de prêmio o esperava e, por isso, em
que gastar suas energias.

Paulo fala da soberana vocação de
Deus. Não era qualquer tipo de
atividade, mas aquela, ou aquelas, que
agrada o coração de Deus. Ele não
jogava “pérolas aos porcos” gastando
energia em coisas que não glorificavam
a Deus.

O ano de 2018 apresenta vários
desafios e com essas três determinações
de Paulo em mente, lembremo-nos de
quatro áreas de nossa vida que
necessitam de grande esforço:

1. Cuide da saúde pessoal.
“Isso se constituirá em saúde para o

teu cor po e vigor para os teus ossos.”
(Provérbios 3:8).

O apóstolo Paulo também nos
lembra de que nosso corpo é o templo
do Espírito Santo (1 Coríntios 6:19) e,
por isso, devemos cuidar bem dele. É
hora de fazermos um check-up
especialmente para aqueles que já
alcançaram cinquenta anos de idade.
Não protele o que você precisa fazer.
Comece o ano cuidado de sua saúde
pessoal.

2. Invista na família.
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo

o teu coração, de toda a tua alma e de todas as
tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou
serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás
a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em
tua casa, seja andando pelo caminho, ao te
deitares e ao te levantares.” (Dt 6:5-7)

É preciso ter tempo de qualidade
com o cônjuge e os filhos. O texto orienta
a falar da Palavra de Deus “sentado em
casa”, “andando pelo caminho” e “na
hora de dormi.” Você tem feito isso
neste ano? Invista tempo com sua
família.

3. Cultive a espiritualidade.
“Eis que tenho suspirado por teus

preceitos, vivifica-me por tua justiça.” (Salmo
119:40).

Não permita que a religiosidade
obstaculize sua espiritualidade. Invista
tempo com a leitura da Palavra de Deus.
Tenha o hábito da oração individual e
coletiva. Não deixe de se congregar e
venha para o culto com expectativas de
grandes intervenções de Deus.

4. Reveja projetos pessoais.
“Pois qual de vós, querendo edificar

uma torre, não se senta primeiro a calcular as
despesas, para ver se tem com que a acabar?”
(Lucas 14:28).

Tenha projetos pessoais. Talvez
seja à volta aos estudos, ou mesmo um
novo emprego, ou ainda um negócio, a
compra de uma casa etc. Planeje bem
suas despesas, aprenda a colocar numa
planilha o que você tem e aonde quer
chegar ao fim do ano.

Os desafios estão diante de nós,
mas o Senhor está conosco. Ele mesmo
nos direcionará para que 2018 seja um
ano de vitórias e conquistas.

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor efetivo
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2018 e Seus Desafios!

“Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.”
(Fp 3:14)

Amanhã iniciamos mais um ano na
era moderna. E com ele enfrentaremos
todos os desafios naturais de ser gente e
viver em sociedade. Seus prognósticos
econômicos e sociais, de certa forma, são
bons. Mas como os economistas erram, os
sociólogos se equivocam e,
principalmente, os adivinhos não
adivinham absolutamente nada, o novo
ano será para todos nós um ano de desafios como tem sido o que se encerra neste
dia. É verdade mudanças políticas e econômicas seriam bem vindas. Mas em última
análise não devemos esperar absolutamente nada dos governantes. Devemos sim
esperar a ajuda de Deus e viver os desafios da sociedade hodierna.

Há, certamente, um misto de esperança de dias melhores e a apreensão das
dificuldades cíclicas política, econômica e social que insistem em permanecer. No
texto em epígrafe o apóstolo Paulo nos fala de algumas atitudes pessoais que ele
tinha que muito nos ajuda neste momento.

1. Paulo olhava o futuro com visão e concentração.
Ele fala do alvo à frente que o fazia manter a visão. Paulo não se perdia ao

longo do caminho pelos letreiros e os atalhos humanos. Ele olhava firmemente
para o alvo. O cântico sacro muito bem nos adverte: “Meu alvo é Cristo.” Ao
entrar em 2018 não permitas que as coisas do dia a dia ganhem seu coração e tirem
a sua concentração das coisas de Deus.

2. Paulo também tinha persistência.
Paulo fala categoricamente “eu prossigo.” Ele não permitia a si mesmo

retroceder. Ele tinha muita persistência porque sabia que há tinha sido conquistado



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 a Primeira Igreja
Presbiteriana do Brasil.

Acampamento Vale de Bênçâos
O AVB é uma propriedade da Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro e que está a
serviço do reino de Deus  e  consideramos
como um campo missionário. É um lugar
maravilhoso,  natureza, ar puro,  muito
silêncio e canto dos pássaros. Ali, no Vale
de Bênçãos,  a Igreja realiza vários retiros
ao longo do ano, tais como: Retiro da UCP
(Crianças), UMP (Mocidade), SAF
(Mulheres), Oásis (Sós), ECCC (Encontro
de Casais)  e também são realizados  retiros
de outras igrejas  Evangélicas. O AVB, tem
sido bênção na vida de muitas pessoas, que
através dos retiros têm  conhecido ou se
aproximado mais de  Jesus. Gostaríamos
de convocar você a continuar intercedendo
ao Senhor em prol daqueles que lideram e
desfrutam daquele abençoado local.
Participe também com uma oferta especial
ou seja um colaborador/mantenedor do
AVB. Faça sua doação diretamente na Conta
do Vale de Bênçãos. Mas lembre-se:
Primeiro dê o dízimo na sua igreja. Leia
Esdras 2:68. Acampamento Vale de Bênção
Banco do Brasil - Agência: 1490 -7
Conta Corrente: 6.205 -7
Para aqueles que queiram fazer doações
via transferência bancaria, se faz necessário
o CNPJ: 34.052.324/0002-76

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!

Culto de Vigília
Hoje, às 22:30h estaremos agradecendo a
Deus pelas bênçãos recebidas no ano de
2017 e, pela fé, louvaremos ao Senhor pelas
bênçãos que virão em 2018. Passaremos a
virada de ano ajoelhados na presença do
Senhor.

Posse das lideranças
Ocorrerá no Culto de Vigília, quando serão
empossados os irmãos que conduzirão
diversas áreas e ministérios da Igreja.

EBD Verão
Estamos no período de férias, mas a nossa
EBD não para! De janeiro a fevereiro
estaremos trabalhando com a EBD Verão.
Estudaremos o maravilhoso tema sobre a
nossa o Catecismo e Confissão de Fé de
Westminster. Teremos 3 classes:
Classe verão 1 - Local: Templo;
Classe verão 2 - Local: Miriam Duffrayer;
Classe verão 3 - Local: Sala do Conselho.
Serão 9 lições sobre o referido tema que se
inicia hoje com classe única no templo, no
dia 11 de fevereiro não teremos classe por
causa do feriado nacional. Não perca esta
oportunidade de comunhão e aprendizado.
EBD Verão 2018. Glória a Cristo, nosso
Senhor, hoje e sempre.

Agendamento de salas na Igreja
Manteremos a prática dos últimos dois anos
através de agendamentos por e-mail. O prazo
para entrega de suas agendas de atividades para
o ano de 2018 é até o dia 31/01/18. Na agenda
deverá constar a data e a hora do evento, o
nome do evento, a sala que necessita, o
tempo de utilização da sala, a quantidade
de pessoas previstas e o contato com o
responsável pelo evento. Mesmo as
sociedades internas que tem os seus eventos
fixos deverão enviar a sua agenda constando
os eventos com os detalhes acima solicitados.
A agenda deverá ser enviada para o e-mail
agenda.igreja@catedralrio.org.br. A entrega
da agenda fora do prazo combinado poderá
comprometer a utilização da sala planejada ou
até mesmo o evento da sociedade interna.
Solicitamos a ajuda de todos os irmãos.

Acampamento de Verão 
O Nosso acampamento de Verão será  de 9
de Fev à 14 de Fev, no AVB. 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.
Não deixe para a última hora.  Mais
informações procure nosso tesoureiro Peique
ou o qualquer outro membro da Diretoria
2018 da UMP.

APAS – Associação Presbiteriana de
Ação Social
A nossa instituição está programando novos
cursos para o ano de 2018. Incialmente estão
abertas as inscrições para as aulas de
Integração Digital e Alfabetização de Jovens
e Adultos, os interessados devem ligar para
Charles Mattos, telefone 21. 99927-1304/
3916.3874 ou  Lidiane Bastos pelo telefone
21. 98519-4921. No curso do Pré-vestibular
comunitário, em parceria com a
EDUCAFRO, poderão ligar para Aline
Melo (coordenadora do núcleo Martin
Luther King) pelo telefone 21.99218-1157.
Os alunos que cursaram o pré-vestibular
durante o ano de 2017 foram aprovados
em diversos cursos acadêmicos nas
universidades: PUC, Santa Úrsula, Facha e
Mackenzie Rio. Nas Universidades públicas
os resultados sairão em janeiro de 2018.
Informaremos à igreja um relato de
aprovações. Desde já pedimos aos irmãos
da igreja que estejam em oração para que
através destes projetos pessoas conheçam
o evangelho de Cristo.

Disque-Oração Catedral
O Ministério de Intercessão tem trabalhado
durante os cultos no plantão telefônico
recebendo ligações para orar com pessoas
que estão passando por momentos difíceis.
É muito importante saber ouvir e sentir a
dor daquelas pessoas que se encontram do
outro lado da linha. O Telefone do Disque-
Oração é 2262-2330.

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.





Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Do tronco de Jessé sairá um

rebento, e das suas raízes, um
renovo. Repousará sobre ele o Espírito
do SENHOR, o Espírito de sabedoria e
de entendimento, o Espírito de conselho
e de fortaleza, o Espírito de
conhecimento e de temor do
SENHOR.” (Isaías 11.1-2)

Congregação: “ E tu, Belém-Efrata, pequena
demais para figurar como grupo de
milhares de Judá, de ti me sairá o que há de
reinar em Israel, e cujas origens são desde
os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.” (Miquéias 5.2)

Todos:  “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

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

Oração de Consagração: Diác. Mário
Sergio.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Lucas 2.41-51 - Presb. Luís
Alberto Santos.
Grupo Soli Deo

Tema da mensagem:
“O Coração de Maria”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

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

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

“VINDE, CANTAI! JESUS NASCEU!”

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

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

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

Homens: “Todos iam alistar-se, cada um à
sua própria cidade.” (Lucas 2.3)

Dirigente:  “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 2.4)

Coral: “A fim de alistar-se com Maria, sua
esposa, que estava grávida.” (Lucas 2.5)

Pastores: “Estando eles ali, aconteceu
completarem-se-lhe os dias,” (Lucas 2.6

Todos: “E ela deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou-o e o deitou
numa manjedoura, porque não havia
lugar  para e le s na hospedar ia .”
(Lucas 2.7)

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

1. Vinde, cantai: Jesus nasceu!
À terra a luz desceu!
A graça infinda ao mundo vem
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, o Amado, o Sumo Bem!

Sim, proclamai em derredor,
Que foi por grande amor

Que à terra veio o Sumo Bem,
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, humilde, ao mundo vem.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO DA VIDAS E BENS AO

SALVADOR

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

1.Nasce Jesus! Fonte de luz!
Descem os anjos cantando.
Nasce Jesus! É nossa luz
Que as trevas vem dissipando!
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Eis a mensagem celeste!
Raia a luz da Salvação, triunfante vem!
Salve, ó Cristo! Firma teu justo império!
Gratos louvores homens e anjos deem!

Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra, graça e amor
Que a todos Deus quer bem!

2. Deus nos amou! Deus nos mandou
Cristo, seu Filho amado!
Deus nos amou! Deus se encarnou!
Vede o menino deitado!
Deus nos amou! Deus nos amou!
Digam-no todos os povos!
Gozam paz e salvação todos os que creem.
Reino bendito! Reino de amor divino!
Gratos louvores homens e anjos deem!

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?



Liturgia

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. João
Henrique.

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA MEDIAÇÃO

DO SALVADOR

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DO SALVADOR

Leitura Bíblica: Números 13:25-33 e 14:1-9
- Presb. Luís Monteiro.

Coral Canuto Regis
Tema Série:

“Lições do Êxodo”

Tema do Domingo:
“Como Enxergar Desafios e

Oportunidades”

Mensageiro: Rev. Jorge Patrocínio.

“SERVINDO AO SALVADOR”

93 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firmeza na Fé”

1.Somente ponho a minha fé
Na graça excelsa de Jesus,
No sacrifício remidor,
No sangue do bom Redentor.

A minha fé e o meu amor
Estão firmados no Senhor,
Estão firmados no Senhor.

2.Se não lhe posso a face ver,
É pela fé que vou viver;
Em cada transe a suportar
Eu hei de nele confiar.

3.A sua graça é mui real,
Abrigo traz no temporal;
Ao vir cercar-me a tentação,
Me fortalece a sua mão.

4.Quando a trombeta ressoar,
Irei com ele me encontrar
E com os salvos cantarei
Louvor eterno ao grande Rei!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL

Escalas de Plantão - As escalas de 2018 já
estão prontas e começaram a ser distribuídas,
Pegue a sua, se planeje e prepare para oferecer
ao Senhor o seu melhor!

Reunião Ordinária - Em razão do feriado
de ano novo, nossa reunião ordinária de
Janeiro vai ocorrer na segunda-feira 08 de
Janeiro de 2018 às 19h.
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) APLICADOR de Insulfilme, com
experiência p/trabalhar em Shopping Zona
Oeste. Salário R$1.200 +comissão, 15% ou
s/fixo comissão 30%. Tel.99506-
9002.                             
2) AUX. SECRETARIA Escolar. Para
trabalhar em escola no Flamengo, c/
experiência e referência. Enviar currículo
para selecur@hotmail.com

3) CORRETOR de Imóveis. Imobiliária
conceituada no Recreio dos Bandeirantes,
contrata corretores c/experiência! Que more
próximo ao local! Início imediato! Tel:2490-
3873. 
4) FRENTISTA/ Atendente de Loja. Posto
Shell contrata c/experiência. Comparecer c/
currículo 3ªf  à partir das 09hs. Av. Dom
Helder Câmara nº6.611 - Pilares.
5) MECÂNICO Diesel.  Empresa contrata
p/manutenção preventiva da frota.
R$1.453,00 +VT +cesta básica.
Comparecer R. Capitão Felix 110, Avenida
Central, Lj.2/ 4 (CADEG).
6) MOTORISTA Auxiliar para Táxi. Precisa-
se com experiência. Cobalt LT, 1.8, 2014 /
2015, completo, GNV. Falar com Débora.
Contato: 2751-0742/ 97951-1145.
7) OPERADOR. Precisa-se de  Software para
máquina de bordar c/experiência p/trabalhar
em Bangu de 2ªf  a 6ªf. Tratar 3462-5993.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Feliz Ano 2018- A SAF Rio deseja a todas
as sócias e familiares um Ano Novo de muita
PAZ e que todas tenham  muita disposição e
alegria para
fazer da SAF Rio uma Sociedade atuante no
 exercício do Serviço do Senhor.

Reunião Plenária - dia 4/1 com Momento
Ana às 13h.30 na sala Myriam Dyffrayer e
às 14h30 - Plenária no Templo.

Reunião de Oração e Jejum-  dia 16 /1
das 8h às 9h. Agora todas as terceiras terças -
feiras de cada mês.

Visita ao CCBB - dia 19/1 às 14h.30  -
Exposição de fotografias. Encontro no local.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Ano Novo abençoado: Mais um ano se
foi… mas nosso tema de 2017 permanece
oportuno e, em mais evidência do que nunca:
nossas famílias continuam em constante
construção, rumo ao processo da plena
santificação. O início de um novo ano nos

Sociedades Internas
oferece a oportunidade de olhar com alegria,
discernimento, entendimento e coragem para
o ano que passou e para o ano que está
chegando. É um bom momento para
pararmos para olhar para nós mesmos, para
os outros e principalmente para Deus que
estará conosco a cada passo do caminho a
percorrer. Obrigado Senhor por este novo
ano. Obrigado porque podemos olhar para
cada dia com grande expectativa e alegres,
por sabermos que és o Emanuel, e estarás
conosco o ano inteiro nos abençoando.

Agenda ECCC 2017 e 2018– estão
concluídas as atividades programadas na
agenda deste ano. Vivemos um momento de
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”.
PADRINHOS, não esqueçam de nos
avisar, no caso de mudança, nos dados
cadastrais de seus afilhados.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Graça e paz a todos irmãos de nossa UPH e
a toda igreja,

Chegamos a mais um final de ano,mais um
ciclo que acabou,damos totalmente Gloria a
Deus que nos sustentou e  durante todo este

ano,nos agraciando com suas mais ricas
bênçãos.

Tivemos no decorrer deste ano muitas
experiências marcantes para nossa
UPH,como apresentação com o coral em
vários lugares,participação ativa em vários
cultos em nossa igreja e visitando outras,nosso
marcante acampamento com a presença de
vários irmãos e preletores que deixaram
marcas em nossas vidas,participamos
ativamente dos eventos em nossa
igreja,estivemos juntos com grande
participação da igreja na festa do Inpar,e
Deus nos deu muitos outros irmãos novos
sócios este ano,realmente nosso coração está
cheio de alegria pois a mão do Senhor esteve
sempre estendida para nos abençoar.

2017 foi um grande ano,com bençãos e
desafios superados desejamos a nova diretoria
de 2018 que nosso Deus e pai continue a
usar nossa sociedade,UPH de forma intensa
para sua obra e glória eterna.

Um feliz 2018 a todos. Que estejamos juntos
com alegria servindo nosso amado salvador.
CONFIANÇA EM JESUS ENTUSIASMO
NA AÇÃO E UNIÃO FRATERNAL. UPH
2018!

OÁSIS
Movimento Oásis

Feliz Ano novo!!! O Movimento Oásis
agradece a Deus por todas as incontáveis
bênçãos  derramadas sobre nós durante todo
este ano e agradece ao nosso Rev Jorge
Patrocínio pelo seu carinho abençoador assim
como ao Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. Renato
Porpino , Missionária Leninha Maia , nossa
mentora , Conselheiro Presbítero Jorge
Apocalipse, Regente Ilen Vargas  e todo o
corpo administrativo, por todo apoio,
companheirismo, cuidado, amizade e
orientação durante todo o transcorrer deste
ano, em prol do crescimento do Reino. Ano
de bênçãos e de vitórias.   A Deus toda a
honra e toda glória. Muito Obrigada e  A
TODOS UM FELIZ ANO NOVO
ABENCOADOR E ABENÇOADO!



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:
“Características dos que Exergam com os

Olhos da Fé”,

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Renato
Porpino.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: (31/12 – Confraternização/almoço)
Próximo Domingo – Manhã 11h: Vinicius Ramos

Presbíteros: Hoje – 8h: Luís Alberto Santos; 10:30h: Luís Monteiro; 19h: Maurício Buraseska.
Próximo Domingo – 8h: Newton Alvarez; 10:30h: Olympio Bezerra; 19h: Paulo Raposo.

Junta Diaconal: Equipe A/2017 – 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 8h: Hoje -  Mário Sérgio; 10:30h: João Henrique; 19h: Antônio Renato; Quinta - feira:
José Arteiro e Aux. de Diac. Rosibeti Silva.

Próximo Domingo: Equipe A/2018 – Marcelo Magalhães, Leonardo Trindade, Aux. Diaconia Amália
Maria, Fernando Toledo, João Márcio, Jorge Gorne, José Nei, Luiz Cláudio, Marcelo Fretitas, Aux.
Diaconia Ondina Brasil, Paulo Freitas e Roberto Azeredo.
Próximo Domingo: Púlpito 8h: Aux. Diaconia Amália Maria; 10:30h:Fernando Toledo ; 19h: João
Márcio; Quinta - feira: Marcelo Magalhães.

Recepção: Hoje – Manhã: Regina Oliveira, Amália Sena. Noite: Valéria Gorne/Adriana Rocha/
Andrea Azevedo.
Próximo Domingo – Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Rodrigues. Noite: Carla
Gaiser/Andréa A. Simões.

Equipe de Áudio: Hoje – Tiago Trindade, Carlos Cândido e Victor Mota.
Próximo Domingo – Luiz Henrique, Gabriel Freitas, Tarcísio.

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Luiz Alberto, Maria Ivone, Valdir.
Noite: Mari Ivone, Mateus Levi.

Próximo Domingo: Manhã: Luciano, Maria Ivone, Valdir.
Noite: Luciano, João Bastos.

Música: Hoje – 8h: Grupo: Soli Deo/Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto Régis;
22:30h: Hinos Congregacionais.

Próximo Domingo – 8h: Coral Simonton; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor
Shekinah.

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.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Eleomar Christina Vieira Castilho.

Seg 01: Agostinho de Oliveira Gomes, Jelson Abilio Bernardo, Marjorie Caroline Gonçalves
de Noronha, Regina Maria França Raja Gabaglia, Rosangela Xavier de Oliveira, Ruth Lugarinho
de Aguiar Corrêa.

Ter 02: Carlos Alberto Moreira da Conceicao Jr., José Henrique de Limam, Juliana Rocha
Rodrigues Barcellos, Marcelle Gomes Aureliano, Pedro Lucas Peres dos Santos, William Márcio
Coelho de Souza.

Qua 03: Antônio Luiz Monteiro, Diác. José Nei Rodrigues de Castro, Paulo Henrique Soares
Bispo.

Qui 04: Fernanda André de Freitas Azevedo, Fernanda dos Santos Correa, Regina Helena
dos Santos Timbó, Vera Lúcia Miranda de Freitas.

Sex 05: Presb. Alcides Lima, Bernadeth Maria Cardoso, Cláudia Santiago Dias, Deoclydes
Bezerra Filho, Eduardo Ribeiro Faria Oliveira, José Nelson Freitas Farias, Rachel Dias Fonseca
Coelho, Zilá Moreira Chaves Cordeiro.

Sáb 06: Antônio Reis da Silva Freitas, Cristal Gonçalves de Souza Leão, Fernanda Ribeiro
Uchoa Teixeira, Giovanna Jovencio Ferreira Leite Quaresma, Luiz Antônio Magalhães, Neuza
de Souza Farias, Renata Maria Barreto Martins.

Aniversário de Casamento

Seg 01: Isabel de Pinho Silva e Alcides Augusto da Silva Filho.

Ter 02: Juracy Barbosa Ribeiro e Waldomira Teixeira Ribeiro, Walter Anastacio e Maria
Auxiliadora S. Anastacio.

Qui 04: Diác. Antônio Procópio de Castro Gouvêa e Cleide Simões Gouvêa, Maria da Glória
Alves da Silva e João dos Santos Conceição.

Sex 05: Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e Carlos Augusto Loureiro Sampaio.

Sáb 06: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier.

Segunda-feira 01: Josué 1.7-9
Terça-feira 02: Salmo 91
Quarta-feira 03: Salmo 103
Quinta-feira 04: Mateus 26.39-42;
27.45,46
Sexta-feira 05: II Timóteo 4.9-18
Sábado 06: Salmo 37.21-31
Domingo 07: Mateus 6.5-10



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, 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

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
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 te libertar 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.

Heloísa Bezerra.
Recesso: Fala pessoal, entramos de férias dos Cultos Jovens, porém não estamos off-line.
Acompanha 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.


