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Natal no cativeiro

Lealdade A Deus
Toda a Igreja, desde os dias dos apóstolos, vive na expectativa da volta de Jesus e
do encontro final para entrada na Eternidade. Essa expectativa foi iniciada ainda quando
Cristo esteve aqui na Terra e prometeu voltar para buscar o seu povo.

Habacuque 1–3; Apocalipse 15
…aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. v.2
O destacado reverendo alemão, Martin
Niemöller, passou quase 8 anos em campos
de concentração nazistas por ter se oposto
abertamente a Hitler. Na véspera do Natal de
1944, Niemöller disse essas palavras de esperança aos demais prisioneiros de Dachau:
“Meus caros amigos, neste Natal busquemos, no Bebê de Belém, Aquele que veio a nós
para suportar conosco todo fardo pesado que está sobre nós. O próprio Deus construiu uma ponte entre Ele e nós! Um alvorecer do alto nos visitou!”.
No Natal, acolhemos a boa notícia de que, em Cristo, Deus veio a nós onde quer que
estejamos e eliminou o abismo entre nós. Ele invade a nossa prisão de trevas com a Sua
luz e tira o fardo de tristeza, culpa ou solidão que pesa sobre nós.
Naquela gélida véspera de Natal na prisão, Niemöller compartilhou essa boa notícia: “Do
brilho que envolveu os pastores, um raio brilhante será lançado na nossa escuridão”.
Suas palavras nos lembram do profeta Isaías, que disse profeticamente: “O povo que
andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz” (Isaías 9:2).
Independentemente de onde estejamos hoje, Jesus encheu o nosso mundo tenebroso com
Sua alegria e luz! A alegria do Natal é Jesus.
Conteúdo retirado do Pão Diário
Day OFF: O final do ano está chegando e nosso encerramento chegando!! Estaremos
juntos no nosso tradicional DAY OFF de final de ano .. Um dia inteiro em Teresópolis
para confraternizarmos com churrasco e muita comunhão.. Fale com a diretoria e garanta
seu convite com um preço especial no 1º Lote!!

Os profetas menores, assim como nós, foram chamados por Deus para viver
segundo uma esperança centrada no Messias. Eles, tanto quanto nós o somos, foram
estimulados por Deus a manterem sua lealdade ao Senhor, estabelecendo sua fé nas Suas
promessas. Por isso, o modo como a fé desses homens fora fortalecida em dias tão difíceis
como foram aqueles, pode servir como estímulo e ferramenta para que também nós
tenhamos a fé fortalecida neste tempo de espera pelo surgimento visível do Senhor nas
nuvens.
A lealdade é uma virtude que devemos exercitar em nossa jornada de fé. Ela deve
estar estabelecida em nossa vida e determinará qual o foco e qual prioridade
desenvolveremos nesta terra. Infelizmente, a lealdade do Povo do Senhor nos dias atuais
tem se mostrado, como nos dias do profeta Oséias, uma pueril esperança, ou seja, que
passa muito rápido, um amor que desvanece como a neblina ao aparecer do Sol: “Que te
farei Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e
como o orvalho da madrugada, que cedo passa” (Oséias 6.4).
Não obstante a fragilidade do amor dos Seus filhos, Deus nos convoca à lealdade
a Ele e nos estimula a mudar quadros como esse de pouca firmeza. Para isso, quando
olhamos os profetas, devemos aprender que precisamos conhecer nosso Deus com
intimidade para que de fato nossa lealdade se estabeleça. E, quando lemos Oséias,
descobrimos que a lealdade do profeta, nasceu de sua grandiosa visão do Amor de Deus.
Aqueles que nunca refletiram sobre o Amor do Pai e nunca tiveram dele uma
grandiosa visão, não conhecem um dos mais preciosos bens que nos foram legados por
Deus. À medida que nossa admiração pelo amor de Deus cresce, diminuiu nossa insistência
em amar outras coisas e prestar nossa lealdade a outros senhores.
O convite que a Palavra faz a todos os irmãos é que olhemos o vigor da fé dos
profetas, homens que viveram de forma leal ao Senhor, e nos tornemos servos que conhecem
mais a Deus, que creem plenamente em Seu poder e que esperam convictos a Sua volta.
Maranata!
Rev. Renato Porpino

Caros Visitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa campanha prossegue visando à
restauração da fachada de nosso templo.
Todo investimento feito
poderá ser integralmente
restituído pelo IR, Imposto
de Renda, utilizando os
incentivos fiscais da Lei
Rouanet, até o limite legal de
6% para pessoas físicas e 4%
para pessoas jurídicas. O site
acima mencionado traz
todos os detalhes necessários
ao seu investimento, que
pode ser feito até o final do
mês de dezembro. Todos os
investimentos usando o seu imposto de
renda, somente poderão ser realizados
através do site do Projeto. Se você não
desejar investir utilizando este incentivo,
poderá fazer sua doação através de
depósito bancário na conta da igreja
específica para isso. Veja abaixo os dados
bancários para fazer esta doação. Este
Projeto foi concebido neste formato, face
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aos elevados custos desta restauração e ao
fato do nosso templo estar tombado pelo
INEPAC. O Instituto Cidade Viva é um
parceiro nesta campanha, elaborou o
Projeto e obteve sua aprovação junto ao
Ministério da Cultura, o que
permitiu a restituição dos
valores investidos via IR.
Todos nós podemos ser
divulgadores deste Projeto
e aqueles que têm imposto
a pagar serem investidores,
na certeza que o Senhor da
igreja estará abençoando os
esforços de todos nós para
tornar realidade este Projeto,
para Glória de Deus.
Banco Bradesco - nº 237.
Agência: 473-1.
Conta Corrente: 94.273-1.
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.
CNPJ: 34.052.324/0001-95
ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Guilhermino Cunha; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan Jardim; 10h30min: Presb. Dário Porto
19 horas: Presb. Guilherme Sayão
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Lícia Barbosa Noite: Rosa Lúcia - Adriana
Rocha

Notícias Gerais

Segunda-feira 03: Filemom 8-18
Terça-feira 04: João 18.10-14, 36, 37
Quarta-feira 05: Filipenses 1.27-2.4
Quinta-feira 06: I Coríntios 6.9-11; 13.4-7

Sexta-feira 07: Salmo 110
Sábado 08: Gálatas 6.2-10
Domingo 09: Mateus 16.1-4

Rosa Lúcia - Adriana Rocha
APAS – A APAS - Associação Presbiteriana
de Ação Social é uma ONG criada pela
Catedral e, dentre os seus objetivos, deve
manter projetos consistentes de Educação
e propor cursos profissionalizantes. Hoje,
dispomos dos seguintes cursos:
 Inscrições abertas: Alfabetização
de Jovens e Adultos; Integração Digital.
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
Diác. Charles Mattos)

Aniversário de Nascimento
Hoje: Antônio José de Souza, Euzilea Henriques de Sá, Maria da Penha Ferreira de Souza,
Regina Helena Conceição de Araújo, Rosa Maria do Nascimento dos Santos, Zeny
Purificação Martorel.
Seg 03: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes, Eunice do Nascimento Barbosa, Leila
Santos Guimaraes Alves.
Ter 04: Ana Claudia Lopes Silva.
Qua 05: Denise Pinto de Sousa Almeida, Maria Cristiane de Araújo Alves, Rosangela
Salgado Mousovich, Yolanda da Silva.
Qui 06: Esther Nunes de Almeida Rocha, Maria Carolina de Siqueira Tenório Cavalcanti,
Maria Madalena Sacramento, Yolanda Cunha de Souza.
Sex 07: Jorge Ricardo Arrabal, José do Lago Rocha, Leonir Teixeira da Silveira, Diác.
Marcelo Magalhães Castro Paulo Guilherme Freitas Sayão, Priscila Flausino Martins,
Silvana Cardoso Vieira Couto, Vania de Almeida Rocha.
Sáb 08: Eudes Nazareno Nunes da Silva, Mariana Teixeira da Conceição, Regina Maria de
Oliveira, Sindia Rejane de Sousa Oliveira, Valéria Conceição R. da Silva, Viviane Cunha
de Barros Santos.
Aniversário de Casamento
Hoje: Diác. Sérgio Dias dos Santos e Eliza Gabriela Dos Santos Melo.
Seg 03: Luiz Alberto da Silva Santos e Rosenilde Londres de Carvalho Santos.
Qua 05: Diác. Elias Saud e Jane de Brito Prieto Saud, Diác. Aristauziro Ferreira de Oliveira
e Ivette Maria Ferreira de Oliveira, Diác. João Márcio de Castilho Santos e Liziane
Nunes de Castilho Santos, Rodrigo Bêtta de Souza Gama Paraíba e Silvia Gama Paraíba
Bêtta de Souza.
Qui 06: Samuel Gonçalves Dias e Rogéria de Souza da Silva Dias.
Sex 07: Carlos Alberto Lopes da Silva Coimbra e Aurora Regina de Freitas Pereira
Coimbra, Mauro Sathler Gripp e Rita Lauren Sayago Sathler Gripp.
Sáb 08: Presb. Josmar Lázaro de Oliveira Smith e Ruth Pessanha Vianna.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Diác. Gerbe Gomes, Edineia Bastos, Maria
Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Presb.
Guaraci Sathler.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

 Turmas montadas e em curso:
Pré-Vestibular comunitário; preparatório
para Mestrado; Inglês Instrumental para
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.
 SESC: Estamos criando uma
parceria. Em breve disponibilizaremos
oficinas profissionalizantes.
Acesse também www.apas.rio.br. Se você
sentir no coração o desejo de apoiar nossos
projetos, contribua através do Banco do
Brasil – Agência: 12521; conta Corrente:
113057-9. CNPJ: 03.718.383/0001-26.
Atendimento Pastoral e Visitação.
Os pastores, Rev. Isaías Cavalcanti e Rev.
Renato Porpino e a Missionária Leninha Maia
atendem em gabinete, de segunda à sexta,
das 9 às 18 horas. Ligue e marque um horário
para atendimento. E se desejar uma visita,
solicite também. A equipe pastoral terá
alegria em atendê-lo (a).
Pão Diário Para Você e Sua Família –
Hoje,
está
à
disposição o
Devocionário Pão Diário com
365
mensagens, uma para cada dia do ano com
reflexões da Palavra de Deus. Assim,
teremos a oportunidade de nos alimentar
mais uma vez com reflexões abençoadas.
Além de adquirir para sua família, com
carinho vamos preparar unidades já em
sacolas de presentes para você abençoar
familiares e amigos. Estaremos com os
devocionários após os cultos dominicais no
Hall. Serão vendidos no valor de R$ 10,00
cada. Participe deste projeto! Presenteie as
pessoas que você ama com a Palavra de
Deus! Maiores informações com o Diác.
Gouveia.

Projeto Caixa de Sapato 2018 – Está
quase tudo pronto! Mas faltam ainda
algumas caixas para a entrega. Passamos
algumas informações importantes para os
interessados em participar conosco da ida.
Maiores informações com Leninha, Daniele,
Sabrina, Elizabeth Sabino e Rosibeth.
·Igreja Presbiteriana de Nova
Belém em Japeri (Nossa ida será no
domingo do Encerramento do ano das
crianças que participam do projeto) no
dia: 09/12/18.
·Clube dos Paraplégicos – Data da
entrega: 11/12/18, terça-feira - Piedade
- Horário: 9:00h no Local.
·Lar Samaritano – Data da entrega:
14/12/18, Sexta-feira – São Gonçalo
- Horário: 14:00h no Local.
Cantata de Natal com nossas
crianças!!!!
Toda Igreja está convidada a participar da
cantata de Natal das nossas crianças – “A
Verdadeira História do Natal”, será um
momento lindo para celebrarmos, juntos,
o nascimento de Jesus, o nosso Senhor e
Salvador. Reservem essa data: 09/12 às 09h,
no Templo. Venham, participem e convidem
seus familiares e amigos.
Bazar da Amizade.
Coordenado pela SAF, com a participação
das sociedades internas da Igreja, será no
próximo sábado dia 8, das 10 às 15 horas.
Será um dia de comunhão, alegria e de
ótima degustação. A oficina Maria Reis
exporá e venderá lindos trabalhos manuais,
que você poderá adquirir como presentes
para o Natal, haverá um almoço especial,
barraca com bolos, doces e outras
guloseimas, arroz de carreteiro, barraca com
bolinho de bacalhau e rosquinha e muito
mais. Participe com toda a sua família!
Culto Semanal, Quinta-feira, 18:30h.
O Rev. Renato ministrará o estudo. Participe.
Venha aprender mais da palavra de Deus e
crescer espiritualmente!
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ONTRIÇÃO COM DEUS ATRAVÉS DA
Visita ao Diác. Ciro de Souza e Sua
MEDIAÇÃO DE CRISTO
Esposa Iolanda.
Realizada pelo Rev. Isaías Cavalcanti, Mis.
Leitura Uníssona: “Se confessarmos os
Leninha Maia e o Presb. Sérgio Tito, com
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
celebração da Ceia do Senhor. Momentos
perdoar os pecados e nos purificar de toda
de louvor, oração e comunhão espiritual.
injustiça. Confessei-te o meu pecado e a
Oremos pelo amável casal.
minha iniquidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao SENHOR as minhas
Exposição de Pintura
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade
A SAF Rio convida para a exposição do
do meu pecado.” (I João 1.9; Salmo 32.5)
Curso de Pintura, professora Eilde Coelho,
“... e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica
que acontecerá no hall da Cantina no
de todo pecado.” (I João 1.7)
domingo 02 de dezembro, das 10h às 17h.
Participe e prestigem as nossas artistas.
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
O Sistema Presbiteriano – Ministro do Evangelho II

Bazar da Amizade
A SAF Rio convida à Igreja para o Bazar
da Amizade no próximo sábado, 08 de
Dezembro. A
abertura será, às
10h e o encerramento, às 16h.
Não deixem de
comparecer e
desfrutar do
momento de
alegria
e
confraternização.

Art.34 - A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua:
a) O pastor-efetivo será eleito por uma ou mais Igrejas, pelo prazo máximo de cinco anos,
podendo ser reeleito, competindo ao Presbitério julgar das eleições e dar posse ao eleito;
b) O pastor-efetivo, designado pelo Presbitério nas condições
do artigo anterior,
§ 1º in fine, tomará posse perante o Presbitério e assumirá o exercício na primeira reunião
do Conselho;
c) O pastor-auxiliar será designado pelo Conselho por um ano, mediante prévia indicação
do pastor e aprovação do Presbitério, sendo empossado pelo pastor, perante o Conselho;
d) O pastor-evangelista será designado pelo Presbitério diante do qual tomará posse e
assumirá o exercício perante o Conselho, quando se tratar de Igreja;
e) O missionário, cedido pelo Presbitério à organização que superintende a obra missionária
receberá atribuição para organizar Igrejas ou congregações na forma desta Constituição, dando de tudo relatório ao Concílio.
Art.35 - O sustento do pastor-efetivo e do pastor-auxiliar cabe às Igrejas que fixarão os
vencimentos, com aprovação do Presbitério; os pastores-evangelistas serão mantidos
pelos Presbitérios; os missionários, pelas organizações responsáveis.
Art.36 - São atribuições do ministro que pastoreia Igreja:
a) orar com o rebanho e por este;
b) apascentá-lo na doutrina cristã;
c) exercer as suas funções com zelo;
d) orientar e superintender as atividades da Igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual
do povo de Deus;
e) prestar assistência pastoral;
f) instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados;
g) exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo.
Parágrafo Único - Dos atos pastorais realizados, o ministro
apresentará, periodicamente, relatórios ao Conselho, para registro.

COMUNHÃO COM O CORDEIRO DE DEUS
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:
225 HNC – “Dedicação Pessoal.”
Cântico: “Bendito Seja Sempre o
Cordeiro”
1. De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão te louvar.
De tantas culturas línguas e nações
No tempo e no espaço virão te adorar
Bendito seja sempre o Cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome
Cristo Jesus, presente aqui.
2. Remidos comprados grande multidão
Muitos virão te louvar
Povo escolhido Teu reino e nações
No tempo e no espaço virão te adorar
3. E a nós só nos cabe tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar. Pra Teu louvor
Ministração do Vinho:
346 HNC – “A Ceia do Senhor.”

Cântico: “Cristo Levou Sobre Si”
Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas maldições,
Ele sofreu para que tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou para nos resgatar
das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.
Jesus, Pão da Vida; Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.
Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

SERVINDO AO SENHOR DOS SENHORES
Cântico: “Glória Pra Sempre”
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor. Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá!
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Rosa Lúcia - Adriana Rocha JUNTA DIACONAL

Culto Matutino
- 10:30h ADORAÇÃO AO SALVADOR
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Ora, o nascimento de Jesus
Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe,
desposada com José, sem que tivessem
antes coabitado, achou-se grávida pelo
Espírito Santo.” (Mateus 1.18)
Mulheres: “Mas José, seu esposo, sendo
justo e não a querendo infamar, resolveu
deixá-la secretamente.” (Mateus 1.19)
Presbíteros: “Enquanto ponderava nestas
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho,
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho
de Davi, não temas receber Maria, tua
mulher, porque o que nela foi gerado é
do Espírito Santo.” (Mateus 1.20)
Coral: “Ela dará à luz um filho e lhe porás
o nome de Jesus, porque ele salvará o
seu povo dos pecados deles.” (Mateus
1.21)

CONSAGRAÇÃO AO FILHO DO HOMEM
Leitura Uníssona:
“Uma estrela cintilante, de ofuscante
e rara luz,
Conduziu os sábios magos junto ao
berço de Jesus.
Ofertaram-lhe presentes preciosos,
sem igual:
Ouro puro, incenso e mirra, dons de
glória terreal!
Nós, também, agradecemos ao
Senhor o seu amor.
Por nos dar o seu filho amado, Cristo,
o nosso redentor.”
(V. Russo)
240 HNC – “Louvor Angelical.”
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!

Pastores: “Ora, tudo isto aconteceu para
que se cumprisse o que fora dito pelo
Senhor por intermédio do profeta:”
(Mateus 1.22)

Oração de Consagração: Is 9.6 Diác. Thiago Castilho

Todos: “Eis que a virgem conceberá e dará
à luz um filho, e ele será chamado pelo
nome de Emanuel (que quer dizer: Deus
conosco).” (Mateus 1.23)

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA
DO VERBO DE DEUS

Pastorais

237 HNC – “Jesus Nasceu.”

Leitura Bíblica: Presb. Carlos Soares
Coral Canuto Regis

239 HNC – “Nasce Jesus.”

TEMA DA MENSAGEM:
“Cristo, Pai da Eternidade.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Sociedade Internas

Escala de Plantão Diaconal: Dom 02
Dez. - Equipe D: Filipe Agum, Tiago
Trindade, Antônio Gouvêa, Archidemes
Campos, João Luiz, Nelson de Paula,
Ricardo Bezerra, Rosibete Silva, Sérgio
Branco (Púlpito 8h), Thiago Castilho
(Púlpito 10h30), e Antonio Gouvêia (Púlpito
19h) . Qui 06 Dez. – Filipe Agum
Próxima semana: Dom 09 Dez. Equipe A: Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade, Amália Maria,
Fernando Toledo, João Márcio, Jorge
Gorne,
Luiz
Cláudio, Roberto
Azeredo, Marcelo Freitas (Púlpito 8h),
Ondina Brasil (Púlpito 10h30), e Paulo
Freitas (Púlpito 19h). Qui 13 Dez. –
Marcelo Magalhães
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Dezembro, nesta segundafeira, 03 Dez, às 19h. Reserve este tempo
especial, venha com alegria participar do
ofício que o Senhor colocou em suas mãos.
Jantar Festivo - Informamos à Junta
Diaconal que nosso jantar festivo será
realizado na segunda-feira 10 Dez às 19h.
Oportunidade especial de gratidão a Deus
pelo ano que passou, de comunhão junto à
família Diaconal, e de celebração e alegria.
Maiores informações na nossa reunião
ordinária.
Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo,
e NÃO
PERMITA que
seu CELULAR ou CONV ERSAS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos
para sua comunhão e do próximo com
o SENHOR. Louve ao Senhor com toda
sua alma; Coloque sua ansiedade diante de
Deus em oração; Abra seu coração para
receber a Palavra de Deus; Em
resumo: Seja Muito Abençoado!

Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto à segurança pessoal e
patrimonial de nossa Igreja. Ao verificar
uma situação anormal ou suspeita avise
de imediato aos vigias e Diáconos para
que as medidas necessárias possam ser
tomadas.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Reunião Plenária - dia 6 de dezembro, às
13:30h Momento Ana e às 14:30h Plenária
, com eleição da Diretoria para 2019 Em 2ª convocação. Você que é sócia da
SAF está convocada a comparecer.
Bazar da Amizade - dia 8/12, sábado, das
10h às 15h. Reserve a data. Veja com sua
coordenadora o que você deverá levar para
a barraca de salgados e doces.
Festa das Amigas - dia 13/12 às 14:30h.
Agende essa data.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
Última Reunião Mensal: ocorreu terça
feira passada, fechando o Tema do Ano,
abordando o assunto “A Luta do Século
– A Batalha entre Pais e Filhos”, baseado
no livro “Casamento a prova de Filhos”.
Foi uma reflexão em quatro “round”,
percorrendo a vida de nossos filhos do
nascimento até a fase do “ninho vazio”.
Assuntos edificantes para a construção de
relacionamentos familiares sadios.
Confrater nização de Final de ano:
ocorreu com um almoço natalino no dia
de ontem, aqui na Catedral. Tivemos a
participação de cerca de 60 casais onde
pudemos realizar uma confraternização
com muita alegria e comunhão.
Cantata de Natal: Com o título “Vimos
Sua Glória!” acontecerá hoje a noite, às
19:00h, abrindo as participações dos
diversos grupos de coros na arte de louvar
a Deus por meio da música, abordando o
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tema do nascimento de Jesus. Participe, traga
seus familiares e convide amigos.
XXIII RECCC – Foi Lançado no último
Reencontro e será no Hotel Porto Real –
Mangaratiba – RJ – de 25 a 27 de Outubro
de 2019. Nosso Preletor é o Pr Atilano
Muradas, da Igreja Batista Getsêmani (Belo
Horizonte). As inscrições estão abertas e a
procura está muito boa. Por isso garanta
logo a sua vaga para não ficar na lista de
espera. Ficha de inscrição e maiores detalhes
procurar o Casal Rejane e João Gomes.
Dia 4/12 – Última reunião do ECCC de
2018 – Contando as bênçãos recebidas.
Venha e traga algum objeto que retrate uma
das muitas bênçãos que voe e sua família
foi agraciada neste ano.
ECCC no Bazar da Amizade: a partir das
10:00h do próximo sábado dia 8 de
dezembro. O ECCC estará com a Barraca
do Bolinho de Bacalhau e Rosquinha. Venha
participar com sua família e convidados a
mais esta atividade da nossa Catedral.
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de
respeito e admiração. Deve sobreviver ao
fim da paixão, a tormentas e a qualquer tipo
de tentação. Num casamento deve haver
diálogo, não discussão.
Chorai com os que choram – o ECCC
registra como forma de carinho e conforto,
o óbito no último dia 20 de Novembro da
Srª Maria do Carmo, mãe da Encontreira
Marilda (do Elias). “O Senhor a deu, o
Senhor a tomou, bendito seja o nome do
Senhor.” (Jó 1:21b). Oremos pela família
enlutada, pedindo consolação e graça sobre
todos.
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
Devocional- Nesse domingo nós teremos
a nossa última devocional do ano. Começa
às 17:30hh na sala da UPA. Não se atrase e
traga um amigo.
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Lúcia - Adriana Rocha
Diretoria 2019- A nova diretoria Rosa
da UPACulto Devocional
Rio já foi eleita no último domingo! Agora
- 8h a diretoria é:
Presidente - Ana Luíza Melo dos Santos.
“ADORAÇÃO AO SALVADOR”
“CONTRIÇÃO COM O SALVADOR”
Vice-presidente - Théo Luiz de Mattos
Couto de Souza.
Prelúdio
Motivos de Oração
1° secretário - Enzo Garcia Cascardo.
Solista: Jonas de Souza
2° secretário - Alexandre Themístocles de
Convite à Adoração:
Oração Silenciosa
Vasconcelos Filho.
Dirigente: “Havia, naquela mesma região, Oração Pastoral
Tesoureiro - Matheus Nogueira Marques.
pastores que viviam nos campos e
guardavam o seu rebanho durante as
EBA - Todo domingo, às 9h, temos uma
“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO
vigílias da noite.” (Lucas 2.8)
classe só para adolescentes onde podemos
SALVADOR.”
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
Congregação: “E um anjo do Senhor Leitura Bíblica: Mateus 1.18-24 - Presb. Paulo
sobre assuntos que às vezes nos deixam
desceu aonde eles estavam, e a glória do Raposo
várias dúvidas! Programe o seu despertador,
Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram
aquele café reforçado e venha participar
tomados de grande temor.” (Lucas 2.9)
dessa classe conosco!
TEMA DA MENSAGEM
“Eis que a Virgem conceberá”
Dirigente: “O anjo, porém, lhes disse: Não
Informações - Não deixe de nos seguir nas
temais; eis aqui vos trago boa-nova de Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha
redes sociais para estar sempre antenado nas
grande alegria, que o será para todo o
programações! Instagram: upa.rio
povo: é que hoje vos nasceu, na cidade
Facebook: http://www.facebook.com/
“SERVINDO AO SALVADOR”
de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
UPArio
Senhor.” (Lucas 2.10-11)
Cântico: “Nas Estrelas”
UPH
Congregação: “E isto vos servirá de sinal:
União Presbiteriana de Homens
Nas estrelas vejo a sua mão
encontrareis uma criança envolta em
E no vento ouço a sua voz.
faixas e deitada em manjedoura. E,
Congresso da Federação: No último sábado
Deus domina sobre terra e mar,
subitamente, apareceu com o anjo uma
foi realizado o Congresso de Federação de
O que ele é pra mim?
multidão da milícia celestial, louvando a
UPHs do nosso presbitério, na Igreja
Deus e dizendo:” (Lucas 2.12-13)
Presbiteriana do Caju. A reunião foi uma
Eu sei o sentido do Natal,
benção! A pregação foi trazida pelo querido
Pois na história tem o seu lugar,
Todos: “Glória a Deus nas maiores alturas,
Rev. Jorge Patrocínio. Em seguida foi feita
Cristo veio para nos salvar,
e paz na terra entre os homens, a quem
eleição da nova diretoria. O pb. Maurício
O que ele é pra mim?
ele quer bem.” (Lucas 2.14)
Buraseska foi eleito presidente da federação
para o ano de 2019. Os demais membros
Té que um dia o seu amor senti,
231 HNC – “O Primeiro Natal.” – 1ª, 2ª
eleitos da nova diretoria também são
Sua imensa graça recebi,
e 3ª estrofes
membros da nossa UPH: diác. Mário
Descobri, então, que Deus não vive
Sérgio, pb. Carlos Soares, diác. Will Araújo,
Longe, lá no céu, sem se importar
Oração de Adoração
diác. Adeclen Garcia e Marcos Vinícius.
comigo.
Oremos por estes homens e pelos trabalhos
da nossa Federação!
“CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR”
Mas agora ao meu lado está,
Confraternização de fim de ano: Já temos
Cada dia sinto o seu cuidar,
data e local! Acontecerá no dia 15/12 às
231 HNC – “O Primeiro Natal.” – 4ª e
Ajudando-me a caminhar,
19h no restaurante Graça da Vila, no Catete.
5ª estrofes
Tudo ele é pra mim
O preço do jantar será de R$ 25,00 por
pessoa (bebida não incluída neste valor).
Oração de Consagração: Diac. Sérgio Bênção Apostólica
Confirme presença para reserva de lugares
Branco
Tríplice Amém
pelo email do secretário de comunicação,
Poslúdio
Will Araújo:will_araujo@yahoo.com.br
Pastorais
Escola Bíblica Dominical

