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Editorial
fazemos ao seguir a Jesus tem a ver

em “pregar o Evangelho a toda criatura” (Marcos
16:15) e a trabalhar para o “... aperfeiçoamento
dos santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo.” (Efésios 4:12).

Por fim, seguir a Jesus não é um
processo puramente contemplativo e
estático. Significa colocar-se numa posição
de ter outros nos seguindo; afinal, o
apóstolo Paulo afirma “sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo.” (1 Coríntios 11:1).

Diante do exposto, conclamamos a
todas as ovelhas de Cristo que se congregam
na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
a que vivamos o ano de 2018 com esta
perspectiva em seguir a Jesus nestas quatro
áreas:

1. EM BUSCA DE UM
CORAÇÃO PIEDOSO - “...O Senhor
conhece os que lhe pertencem...” (2 Timóteo 2:19) e
“Perto está o SENHOR dos que têm o coração
quebrantado e salva os de espírito oprimido.” (Salmo
34:18). Seguir os passos de Jesus tem a ver
primariamente em sentir as batidas de Seu
coração e viver para a Sua glória. Significa
agradar-se Dele e Sua vontade (Salmo 37:4)
e agradá-Lo (Salmo 147:11). O cristão que
cultiva uma vida piedosa, oxigenada pela
santidade e refletida no testemunho, ouvirá
do seu Senhor: “Observaste o meu servo...”
(Jó 1:8) e “este é o meu filho amado”
(Mateus 3:17). Um coração piedoso não se
cultiva pela religiosidade e sim pela
espiritualidade genuína na presença de Deus.

2. EM BUSCA DE UMA
FAMÍLIA COMPROMETIDA - “A sua
posteridade será conhecida entre as nações, os seus
descendentes, no meio dos povos; todos quantos os
virem os reconhecerão como família bendita do
SENHOR.” (Isaías 61:9). Seguir os passos
de Jesus se inicia como uma decisão pessoal,
mas nunca se processa na individualidade
do ser. Somos movidos pelo amor de Deus
e impelidos a compartilhar este amor
primeiramente com os de nossa própria
casa. André, que tinha seguido Jesus, “achou

primeiro o seu irmão, Simão, a quem disse: Achamos
o Messias... e o levou a Jesus.” (João 1:40-42)

3. EM BUSCA DE UMA
IGREJA QUE REFLETE A GLÓRIA
DE DEUS – “E ele mesmo concedeu [dons aos
homens]... com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade
da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à
perfeita varonilidade, à medida da estatura da
plenitude de Cristo.” (Efésios 4:11-13). Seguir os
passos de Jesus significa caminhar com os
Seus seguidores de forma a servi-los e
edificá-los para o louvor da glória de Deus.

4. EM BUSCA DE ALCANÇAR
A SOCIEDADE COM O
EVANGELHO – “Vós sois a luz do mundo...
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5:14; 16)
Eles estarão olhando para nós! Seguir os
passos de Jesus significa ser sal e luz na
sociedade. E neste contexto o cântico sacro
exemplifica muito bem: “Todas as cidades,
povoados e aldeias percorreremos,
pregando o evangelho, ensinando e curando
prosseguiremos. Somos igreja, os
trabalhadores, somos teu corpo Jesus:
Somos teus pés andando em toda parte,
somos tuas mãos curando e abençoando,
somos teus olhos à procura dos aflitos,
somos tua boca proclamando o reino de
Deus.”

Em suma, quais são as convicções
espirituais e as atitudes cristãs que catalisam
a jornada de seguir os passos de Jesus bem
de perto? Quais são as práticas que, na
opinião das pessoas, são mais proveitosas
enquanto estão nesta jornada em direção a
Deus? Esta é a proposta deste ano. Sigamos
o Senhor e repousaremos bem perto dele.

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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SEGUINDO OS PASSOS DE JESUS

“Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo...’’ (João
12:26a 

A equipe pastoral da Catedral
Presbiteriana lança nesta oportunidade o
tema de nossa Igreja para 2018 –
SEGUINDO OS PASSOS DE JESUS.
Estaremos refletindo sobre este tema ao
longo do ano especialmente em quatro
aspectos da vida de um cristão; aspectos
estes que compõem os subtemas
trimestrais. São eles: Vida pessoal, vida
familiar, vida na Igreja e vida na sociedade.

Seguir a Jesus não é um ato
involuntário, repentino e mesmo inconsequente; não. Seguir a Jesus é um processo consciente
movido por uma atitude de amor. É uma resposta voluntária ao amor e chamado do
Mestre. Ouvimos a Sua doce, inconfundível e atrativa voz a nos chamar: SIGAM-ME. E
como tantos outros, ou mesmo Mateus, levantamos imediatamente e O seguimos (Mateus
9:9).

Seguir a Jesus não é essencialmente o mesmo que seguir uma denominação, um
líder ou mesmo uma ideologia de vida; não é perseguir uma causa, às vezes até de forma
suicida, impregnada pelo ensino apuradamente apologético e milenarmente seguido pelos
nossos ancestrais. É verdade que este processo não pode ser efetuado à parte dos meios
de graça e crescimento – A Palavra de Deus, a oração, os sacramentos - e à parte do
exercício da vida cristã na Igreja: o corpo de Cristo. Não dá para ser cristão sem estar
conectado e não é possível seguir a Jesus em direção ao deserto para uma vida alienada.

Seguir os passos de Jesus é um processo que se inicia quando ouvimos a Sua voz e
somos tocados pelo Santo Espírito, o Espírito de amor que vem fazer morada em nós
permanentemente (1 Coríntios 6:19), nos sela para a salvação (2 Coríntios 1:22) e nos
ensina todas as coisas a respeito da vida eterna (João 14:26). Portanto, seguir a Jesus é vida,
a vida de Deus fluindo em nós sempre em direção aos outros cristãos. Pois tudo o que



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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á nas
próximas quartas-feiras, dias 10 e 17 de
janeiro, às 18:30h. Pastores e Presbíteros
estão convocados.

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 Peíque ou o
qualquer outro membro da Diretoria 2018
da UMP.

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!

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. Após os cultos, no hall da
Cantina.

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 têm 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.

EBD Verão
Estamos no período de férias, mas a nossa
EBD não para! A EBD Verão será realizada
de janeiro a fevereiro deste ano.
Estudaremos o maravilhoso tema sobre o
nosso 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.

Transporte Solidário
Muitas pessoas encontram dificuldade para
virem à Igreja por causa de problemas de
saúde, mobilidade e por medo da violência.
Incentivamos você que vem de carro e,
muitas vezes vazio, para juntos nos
mobilizarmos e abençoarmos os nossos
irmãos. É uma forma de carinho e também
de sermos usados por Deus para que mais
pessoas ouçam a sua Palavra. Juntos,
podemos mais.  

Movimento Oásis de Volta
No dia 14 de janeiro (domingo), às 17
horas, no Salão Rev. Álvaro Reis teremos a
nossa devocional com louvor, comunhão e
a palavra da nossa irmã Ruth Lazzari da IP
de Copacabana. Venha estar conosco! 

Coordenação do ECOS da Catedral
Hoje, 07/01, às 17h, teremos a primeira
reunião da Equipe de Coordenação do
Ministério de Pequenos Grupos 2018.
Pedimos à igreja que ore por esse Ministério
e aos membros da equipe de 2018 que não
faltem e venham com suas ideias e de
coração aberto.

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 o 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,  muitos  têm  conhecido
ou se aproximado mais de  Jesus. Nos
últimos meses, o AVB foi atingido por
vários fenômenos da natureza (chuvas/
ventos/granizos) que causaram muitos
danos a propriedade, mas,  com a graça e
bondade do Senhor seguimos e já estamos
com as portas abertas para os retiros. Por
ser um lugar grande, com muitas casas/
construções antigas, estamos sempre
precisando de obras de reparo. Gostaríamos
de convocar você para  dar uma oferta ou
ser um colaborador/mantenedor do AVB.
Faça sua doação diretamente na Conta do
Vale de Bênçãos  e com certeza o Senhor
lhe retribuirá.
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

Comissão da Campanha de Som e
Vídeo
Temos recebido um retorno positivo das
pessoas a respeito do novo sistema de som
mesmo sem os ajustes definitivos, que
ocorrerão ao longo deste mês. As instalações
elétricas e os móveis do nosso estúdio estão
contratados e as obras deverão estar
concluídas no fim do mês. Ainda não
conseguimos realizar nenhum investimento
em nosso sistema de câmeras de vídeo e
estamos operando com apenas uma, pois a
outra está em manutenção. Para que esta
semeadura alcance o que necessitamos,
precisamos que outros irmãos participem
desta campanha. Em nossos cultos de
10h30min registramos cerca de 70 pontos
de acesso, que se estiverem sendo assistido
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. Faça parte da bênção, é tempo de
semear! Vamos investir nossos recursos na
obra do Senhor, independentemente dos
dízimos e ofertas que entregamos
normalmente no altar.
Para aqueles que queiram fazer doações via
transferência bancária, se faz necessário o
CNPJ: 34.052.324/0002-76

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.
Desde já pedimos aos irmãos da igreja que
estejam em oração para que através destes
projetos pessoas conheçam o evangelho de
Cristo.



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

“LOUVAREI AO SENHOR DURANTE A
MINHA VIDA...” (SALMO 146.2)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração

renderei graças ao SENHOR, na
companhia dos justos e na assembleia.”
(Salmo 111.1)

Congregação: “Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os
que nelas se comprazem.” (Salmo 111.2)

Todos:  “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Salmo 111.3)

114 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilho Celeste”

Oração de Adoração

“...PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CORÍNTIOS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO

SENHOR

104 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Linda Melodia”

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A
MINHA MEDITAÇÃO,

TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Jó 42.1-6 - Presb. Newton
Alvarez.

Coral Simonton

Tema da mensagem:
“Atitudes para um

tempo de Provação”

Mensagem: Rev. Romer Cardoso.

“SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMO”
(HEBREUS 12.28)

Cântico
“Buscai Primeiro o

Reino de Deus”

Buscai primeiro
O reino de Deus
E a sua justiça,
E acrescentadas
Estas coisas vos serão.
Aleluia! Aleluia!

Nem só de pão
O homem viverá,
Mas de toda a Palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “E entoavam novo cântico,

dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação.” (Apocalipse 5.9)

Presbíteros: “E para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipse 5.10)

Pastores: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse 5.11)

Coral: “ 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.”
(Apocalipse 5.12)

Todos: “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.” (Apocalipse 5.13)

38 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvores Sem Fim”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se

eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos. Todas as nações vos chamarão
felizes, porque vós sereis uma terra
deleitosa, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-12)

  63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Conta as Bênçãos”

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. Fernando
Toledo.

Pastorais

Ordenação e Instalação de Diáconos e
Instalação de Presbíteros.

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: João 12:20-32 - Presb.
Olympio Bezerra.

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“Seguindo os Passos de Jesus”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.



Liturgia

CONTRIÇÃO COM O
DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus,
o Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa
confissão. Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Acheguemo-nos,
portanto, confiadamente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna.” (Hebreus
4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O

DEUS REDENTOR

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

159 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Bondoso Amigo”

Cântico
“Há Momentos”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem,   (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo,
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

Ministração do Vinho

300 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Igreja Militante”

Cântico
“Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos
Por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

DESPEDIDA E ENVIO

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Renovaram-se”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Litania de Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Dirigente: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Congregação: “O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha
os seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

Cântico
“Vem, Está é a Hora”

Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.
Vem...

Toda língua confessará o Senhor,
Todo joelho se dobrará,
Mas aquele que a Ti escolher
O tesouro maior terá!

Cântico
“Ao Único”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.

Ao Rei, eterno, imortal,
Invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor!

Exaltamos a ti, ó Rei Jesus (2x)
Adoramos o teu nome
Nos rendemos a teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti!(2x)

Cânticos
“Milagres”

Posso crer que em minha vida
O milagre vai acontecer.
Posso ver as promessas
Sendo liberadas sobre mim (2x)

Hoje o meu milagre vai chegar
Eu vou crer, não vou duvidar
O preço que foi pago ali na cruz
Me dá vitória nesta hora.

Tua morte, tua cruz,
Teu sangue derramado no calvário.
Está selado, foi consumado,
Eu Vivo, hoje livre do pecado,
Vivo as promessas dos milagres.

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Os Que Confiam no Senhor”

Os que confiam no Senhor 
São como os montes de Sião 
Que não se abalam,
Mas permanecem para sempre.
Como em volta de Jerusalém 



Estão os montes, assim é o Senhor
Em volta do seu povo.

Autoridade e poder,
O domínio em suas mãos,
Pois o Senhor é Deus,
O Senhor é rei dos povos

Cale-se diante dele a terra, 
Dobre os joelhos, ergam as mãos,
Pois, o Senhor é Deus.
O Senhor é rei dos povos.
Não dá, sem Jesus não dá.

Oração de Consagração: Diác. João Márcio.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE

 DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Vaso Novo”

Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro. 
Quebra minha vida, e faze-a de novo; 
Eu quero ser (2x)
Um vaso novo!
 

Como tu queres, Senhor amado, 
Tu és o oleiro e eu o vaso. 
Quebra minha vida, e faze-a de novo. 
Eu quero ser (2x)
Um vaso novo! 

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Colossenses 1:3-8 - Preb.
Paulo Raposo.

Cântico
“É de Coração”

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste
Pra me resgatar.
Tu me conheces bem,

Tu sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração tudo o que eu fizer,
Um hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor,
É de coração!

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que tu me revelaste
Pra me resgatar
Tu me conheces bem
Tu sabes quem eu sou
Não há como me esconder de ti
Tu sempre sabes onde estou

Tema da Mensagem:
“Virtudes que devem ser cultivadas”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico
“Deus do Impossível”

Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não
Ou parece que o mar não vai se abrir.

Sei que não estou só
E o que dizes sobre mim
Não pode se frustrar.
Venha em meu favor
E cumpra em mim Teu querer.

Deus do impossível,
Não desistiu de mim,
Sua destra me sustenta
E me faz prevalecer!
Deus do impossível...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Sobre as Águas”
Recessional



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 – Convocamos toda
JD para a realização da reunião ordinária
de Janeiro na segunda-feira 08 de Janeiro
de 2018 às 19h. Vamos iniciar o ano com
toda força e disposição!

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!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Executiva da Sinodal RJ - dia
8, 2ª feira, às 14h - Igreja do Rio - SAR
Reunião Deptº Jerusalém - dia 10, 4ª
feira, às 14h30 na casa da Zilá.

Reunião de Oração e Jejum-  dia 16 /1
das 8h às 9h.

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

Criatividade e Arte - em fevereiro dias 19
e 20 às 14h. Inscrições abertas.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: “AMAR, QUAL É O
SEGREDO?”

Feliz Ano Novo e Tema do Ano –
desejamos a todas as famílias um
abençoado Ano Novo! Estamos vivendo
um momento de interrupção. Em breve
estaremos partindo para mais uma jornada
de serviço ao nosso Deus, trabalhando
dentro do Tema: “Amar, qual é o
segredo?” Esteja orando pela Diretoria que
estará se reunindo em Janeiro para
prosseguir no planejamento das atividades
de 2018.

Agenda ECCC 2018– a agenda ECCC
2018 pode ser obtida na página da Igreja,
ou com algum casal da Diretoria. Reserve
seu tempo para investir nesse ministério. A
primeira data deste ano será 27 de fevereiro
para retomarmos às atividades do ECCC
com a nossa Reunião de Abertura.
Bodas– O ECCC abraça com carinho os
casais que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos de
Deus sejam derramadas sobre cada família.

Atenção, encontreiro!– Você mudou de
endereço, telefone, ou email? Atualize seus
dados, mandando-os para o e-mail do
ECCC: “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 - A nossa primeira devocional
acontecerá no dia 21 de janeiro e você não
pode perder! Vai ter um grande louvor e
uma super mensagem. Começa às 17h30

Sociedades Internas
na sala da UPA, não se atrase e traga um
amigo.

Acampamento - Dos dias 14 a 18 de
fevereiro os nossos adolescentes terão a
grande oportunidade de estar no
Acampamento Vale de Bençãos se
divertindo, louvando e ouvindo ótimos
preletores. O tema será lançado no nosso
culto do dia 14 de janeiro e no mesmo dia
as inscrições já estarão abertas. Não deixe
para depois! Os membros da nossa diretoria
estarão no hall da cantina com as inscrições
após os cultos. 

EBA - Todo domingo, às 9:00, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que às vezes nos deixam
várias dúvidas! Programe o seu despertador,
tome aquele café reforçado e venha
participar dessa classe conosco! 

Informações - Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio 
E se você ainda está em duvida sobre ir ao
nosso acampamento, acesse nosso canal do
youtube (Upa Rio) e assista aos nossos
vídeos, você não vai se arrepender. 

OÁSIS
Movimento Oásis

OÁSIS – INÍCIO DAS ATIVIDADES
2018
Teremos uma programação muito especial
para iniciarmos o ano a todo vapor! Dia 14
(domingo), às 17 horas no Salão Rev. Álvaro
Reis. Vamos adorar a Deus e recebermos
sua Palavra através da vida da nossa irmã
Dra. Ruth Lazzari, serva consagrada do
Senhor e membro da Igreja Presbiteriana
de Copacabana. Venha participar conosco!
Para o ano de 2018 já ganhamos o maior
presente que é a presença do nosso Deus.
Em comunhão com os irmãos. Vamos
adorá-lo!

VOLTA DA NOSSA REUNIÃO DE
ORAÇÃO ÀS SEGUNDAS-
FEIRAS. Voltaremos a partir do dia 15 de
janeiro, sempre às 19h. Momentos edificantes
buscando em oração ao nosso Deus.

GRUPO DE LOUVOR DO OÁSIS –
Novidades à vista! O ano de 2017 foi
singular para o Grupo de Louvor Oásis.
Deus nos abençoou sobremaneira! E juntos
nos aperfeiçoamos para engrandecermos o
nome do nosso Deus. Em breve
retornaremos com os nossos ensaios. Esteja
orando pelo nosso ministério.

DIRETORIA DO OÁSIS PARA 2018
Com a graça de Deus estejamos orando
pelos nossos queridos irmãos da diretoria:
Presidente – Elza Barbosa Pimentel
Vice-presidente – Marcelo Magalhães
Castro
1ª Secretária – Sandra Lino de Azeredo
2ª secretária – Luzia Vieira de Jesus
Procuradora: Rosane Nalbones Barbosa
Rosa

ACAMPAMENTO DO OÁSIS NA
SEMANA SANTA – Se prepare!!!! Em
breve teremos maiores informações do
acampamento que acontecerá entre os dias
30 de março a 1º de abril. Fique ligado!!! 
MOVIMENTO OÁSIS – Você está se
sentindo sozinho? O nosso Deus se importa
com a sua vida! Venha participar do Oásis.
A palavra de Deus e a comunhão dos
irmãos aquecerão o seu coração. Oásis é
Vida!

CULTO COM AS CRIANÇAS

Olá mamães e papais!
Não entraremos de férias hein? Estamos
com a corda toda e te esperamos com os
pequeninos para aprender um pouco mais
da palavra do nosso Deus. Logo após temos
nosso lanchinho delicioso e o coral das
crianças. Nosso horário e local são os
mesmos, às 9:00h na segunda sala no
subsolo na Igreja Presbiteriana do Rio.



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:
“Seguindo os Passos de Jesus”

Aniversário de Nascimento

Hoje: Calebe Nascimento Moreira Faria, Julia Maria Leite Monteiro, Nely Raquel França de Mello.

Seg 08: Demétrio Gabriel Constantino Júnior, Edson de Souza Borges, Marcos Gomes Conde,
Rosele Fernandes de Azevedo, Samia Ruveni Garcia Morais, Suzana da Silva Sant‘Ana.

Ter 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto Prazeres Ribeiro, Cleide Simões Gouvêa,
Dilcea de Souza Borges, Letícia Viana de Alcântara, Luciana Brito de Azevedo, Presb. Peter Walker
Tenney, Thiago Costa Carvalho.

Qua 10: Carlos Eduardo Peixoto de Oliveira Camargo, Dircilene Santos Maia Mendes da Silva, Eliania
Carvalho Pereira Souza Pinto, Elvira Menezes de Lemos, Joaquina Soares Netto, Maria Ângela de
Sousa Mendonça, Rita de Souza Almeida.

Qui 11: Carlos Alberto Cincurá de Andrade e Silva Júnior, Diác. Carlos Cândido da Silva, Conceição
Maria da Silva, Daniel Saud Cross, Marta Joyce dos Anjos Ferreira, Vânia Celestino da Fonseca,
Washington Andrade Maciel.

Sex 12: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de Freitas, Pedro
Henrique Machado da Costa de Souza.

Sáb 13: Gláucia Silveira Moreira Improta, Jenis Honorato de Espíndola, Tarcísio Rocha da Silva.

Aniversário de Casamento

Hoje: José Adalberto Barbosa Gomes e Josenilda Rosendo.

Seg 08: Rev. Jorge Luiz Patrocínio e Maria Cecília Leandro Patrocínio.

Sex 12: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz Barboza e Edjane Mota de
Oliveira.

Sáb 13: Wilson Ramos da Silva e Ruth Bastos da Silva.

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, Edno Gonzaga Alves

Segunda-feira 08: João 8.31-38
Terça-feira 09: Isaías 12
Quarta-feira 10: Josué 20.1-9
Quinta-feira 11: Romanos 5.6-11
Sexta-feira 12: Apocalipse 3.7-13
Sábado 13: João 10.1-9
Domingo 14: Lucas 9.57-62

Escalas e Plantões

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

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 10h: Rev. Romer Cardoso; 18:30h: Federação
UMP.
Próximo Domingo – 10h: Rev. Romer Cardoso; 18:30h: Vinicius Ramos

Presbíteros: Hoje – 8h: Newton Alvarez; 10:30h: Olympio Bezerra; 19h: Paulo Raposo.
Próximo Domingo – 8h: Renan Jardim; 10:30h: Roberto Corrêa; 19h: Ruy Coelho.

Junta Diaconal: Hoje: Equipe A – Marcelo Magalhães, Leonardo Trindade, Aux. Diaconia Amália
Maria, Fernando Toledo, João Márcio, Jorge Gorne, José Nei, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, 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..

Próximo Domingo: Equipe B – George Washington, Jerson Ferreira Neto, Adeclen Santos, Adolfo
Correa, Aux. de Diac. Elizabeth Sabino, Aux. de Diac. Iracema Ferreira, José Arteiro, José Vinicius,
Ricardo Dowsley, Rodrigo Nobre, Vitor Hugo.
Próximo Domingo: Púlpito 8h: Adeclen Santos; 10:30h: Adolfo Correa; 19h: Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino; Quinta - feira: George Washington.

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 – Luiz Henrique, Gabriel Freitas e Tarcísio Rocha. (trein.).
Próximo Domingo –  Newton Alvarez, Jérson Neto e Leandro Azeredo. (19h)

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Valdir, Luciano, Maria Ivone e João Henrique.
Noite: Yaco, Luciano e João Bastos.
Próximo Domingo: Manhã: Serginho, Carlos Nascimento, Piauí e Mateus Levi.
Noite: Pedro Bragança, Nery, Pedro Henrique e Paulo Bruno.

Música: Hoje – 8h: Coral Simonton; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor Shekinah.
Próximo Domingo – 8h: Solista: Daniel Schmidt Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h: Cânticos Congregacionais.



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, David Pereira (Emérito), Fernando Toledo, Filipe
Agum, George Creazola, 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, Rodrigo Nobre, Sérgio
Branco, Tiago Castilho, 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

Ano novo, vida nova, resoluções diferentes

Mais um ano se encerra, um tempo de resoluções, decisões, mudanças, objetivos e alvos. Normalmente,
essa é uma época que estamos cheios de grandes expectativas para o novo ano que vem chegando. Costumamos
começar o ano com muitas aspirações, planos e metas, que eventualmente abandonamos no decorrer do ano
ou nos permitimos vencer por alguns fracassos. No entanto, esse ano gostaria de te convidar a fazer algo
diferente ao invés de fazer listas e mais listas intermináveis de resoluções materias que serão esquecidas já
antes de janeiro acabar. Como cristãos, que tal focar em apenas três resoluções básicas e simples, firmadas no
Evangelho? Qualquer coisa que você venha a pensar, qualquer mudança, sonho ou projeto, pode ter certeza
que se enquadra em uma dessas três resoluções: 1º) Oração; 2º) Ação; e 3º) Doação. Inicialmente, a oração é
indispensável se você quiser ter qualquer atividade bem sucedida. É a resolução mais importante que podemos
fazer para o ano novo. A oração nos dá intimidade com o Pai e, consequentemente, nos deixa mais próximos
do coração de Deus e seus planos para nós. Quanto mais conhecemos a Deus, mais decisões de acordo com Ele
tomamos na nossa vida. Daniel, por exemplo, quando foi exilado para a Babilônia, propôs no seu coração não
se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia (Dn 1:8). Mas como ele
conseguiu permanecer separado e não se contaminar? A oração e sua intimidade com Deus foram exatamente
fontes onde ele buscava forças para permanecer separado, puro e santo como servo de Deus. Em segundo
lugar, é importante agir. Muitos de nós, como cristãos, estamos firmes na oração, buscamos ao Senhor, mas
não fazemos nada além disso. Quantas vezes não nos atemos à clamar a Deus e de resto a apenas esperamos a
solução cair do céu sem mexermos um dedinho se quer? É óbvio que Deus pode abrir as portas que sejam
necessárias ou mover montanhas por maiores que sejam nas nossas vidas, mas se não atravessarmos tais portas
ou, ainda, se por nós mesmos não passarmos pelo caminho que a montanha movida abriu, do que terá
adiantado nossa oração? Do que terá adiantado o agir de Deus em nosso favor? Muitas vezes o difícil não é
estabelecer objetivos, mas o que fazer para atingi-los. É muito importante que estipulemos nossas metas e a
cada dia tomemos decisões, guiadas por Deus através de nossas orações, que nos levarão a atingir tais
objetivos. Por último, mas não menos importante, a terceira resolução diz respeito ao nosso próximo. Em
Tiago 2:8-9, não poderia ser mais claro trazendo que “Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a
Escritura: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem; se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis
pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores.”Com frequência, dizemos que nosso desejo é amar e
servir a Deus, mas raramente falamos que nosso desejo é amar e servir ao próximo. Ocorre que amar ao
próximo é amar a Deus! Inclusive, é bom lembrar o que a Palavra nos traz em I João 4:20: “Se alguém disser:
Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode
amar a Deus, a quem não vê?”. Devemos nos colocar como instrumento para ser um agente doador àqueles
que estão necessitados, perdidos, aflitos, precisando da ajuda ou atenção que seja. Não há maior satisfação que
a de poder ajudar ao nosso próximo! Na doação, não só estamos cumprindo o maior mandamento nos deixado
por Jesus, mas como encontramos a verdadeira felicidade. Não há como não sermos felizes, gratos e realizados
quando estamos verdadeiramente a disposição do nosso próximo. É um sentimento indescritível. Medite
nessas três resoluções expostas aqui hoje e experimente colocá-las diante de sua vida em Deus. Pense na
possibilidade de adotá-las e colocá-las em prática nesse novo ano que se iniciará. Tenho certeza que poderá
trazer mudanças, intimidade e experiências com Deus em 2018. Feliz ano novo!

Heloisa Bezerra
Recesso: Fala, galera, 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 realizando 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!


