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Deus Também Sabe Dizer Não!

(II Coríntios 12.1-10)
Ouvir um não é algo doloroso e de difícil assimilação. Ouvi-lo de Deus é mais intenso
e marcante ainda. O não, não faz parte do vocabulário de Deus como impossibilidade,
mas faz parte das respostas que ele dá às orações dos seus filhos. Nós, também, como
pais, dizemos não aos nossos filhos em alguns momentos e circunstâncias. E isso não
significa falta de amor, pelo contrário, é o cuidado dos pais terrenos e de Deus, impondo
limites, para que o que foi pedido não venha prejudicar a vida física, emocional e espiritual
dos filhos.
Paulo Relata uma extraordinária experiência espiritual: foi elevado ao terceiro céu (O
lugar em que Deus habita) e teve visões celestiais. Não lhe foi permitido contar as glórias
do paraíso em que ele esteve. Foi lhe dado por Deus um espinho na carne para que não
se ensoberbecesse, se exaltasse.
Várias possibilidades têm sido sugeridas para esse “espinho na carne”:
A) Uma deficiência física de algum tipo “na carne”;
B) Uma perturbação de um demônio (mensageiro de satanás);
C) A constante perturbação dos perseguidores Judeus.
É impossível identificar com certeza a identidade desse “espinho na carne”. Paulo
pediu a Deus
que o retirasse, mas Deus disse não. Paulo fez uma oração e nenhuma oração fica sem
resposta. Deus sempre ouve e responde às orações de seus filhos. Deus nunca fica indiferente
diante das orações.
Ele as responde de quatro maneiras:
1 – Dizendo Sim. É a minha vontade e o tempo oportuno.
2 – Dizendo Não. Não é a minha vontade, indefiro.
3 – Dizendo Espere. Não é o tempo. Aguarde com paciência.
4 – Dizendo Refaça Sua Oração. “Pedis e não recebeis porque pedis mal...”
Deus disse não a Moisés quando ele orou dizendo: “Agora, pois, perdoa-lhe o pecado; ou,
se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Deus disse não a Moisés: castigou o povo e
não riscou o seu nome do livro (da vida)”. (Êx 32.30-35)
Deus disse não ao seu filho Jesus Cristo quando Ele orou no Getsêmani:”... Meu Pai, se
possível, passe de mim este cálice...” O cálice a que se referia era a morte que teria que
passar. Deus, o Pai, disse não ao seu filho amado. O cálice que Ele beberia (a morte
substitutiva no calvário) não podia ser cancelada. Nela se daria a redenção dos eleitos.
O não de Deus é didático:
1 – Evidencia Sua Absoluta Soberania.
Ele disse não a Paulo, e muitas vezes nos diz não porque é soberano (tem vontade e
autoridade próprias) para fazê-lo. Não podemos forçar, constranger, obrigar, persuadir
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coisa para Deus. Seus decretos sobre as
não, mas sabemos para quê: “Não sejamos
nossas vidas serão cumpridos. Nada
pretensiosos e autossuficientes.”
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dependência total Dele. Receba o não de
de você ser crente desde quando nasceu,
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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.
Comunicação do Conselho
Eleição Pastoral
O Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio
de Janeiro, após um período necessário de
tratativas inerentes ao processo de Eleição
Pastoral, que incluiu a seleção, análise e avaliação
cuidadosa de nomes de pastores que pudessem
atender aos anseios da Igreja, tomou algumas
decisões que passamos a comunicar à Igreja.
Quando do início do processo, decidiu
apresentar à consideração da Assembleia, o
nome de apenas um pastor e conduzir o
processo, sem açodamento e atropelo,
buscando em todo o tempo a iluminação e
direção do Espírito Santo. Assim, em sua
reunião de 28/11/2018, decidiu pelo
encaminhamento à Assembleia do nome do
Rev. Renato Lopes Porpino para concorrer ao
pastorado efetivo da Igreja, o qual, ao ser
consultado sobre seu interesse em participar
do processo eleitoral, respondeu
positivamente. Isto posto, considerando que
o Rev. Renato Porpino é pastor jurisdicionado
por outro Presbitério, o Conselho encaminhará
ofício ao Presbitério do Rio de Janeiro (PRJN),
solicitando a tomada das providências
constitucionais necessárias à viabilização do
processo eleitoral. Somente após a decisão do
Presbitério é que o Conselho poderá definir a
data de realização da Assembleia e demais
normas que regerão a mesma. Finalmente,
informamos que o Conselho está unido e em
paz com as decisões tomadas, orientando a
igreja a permanecer em oração por esta causa,
na certeza de que o Espírito Santo continuará
conduzindo e orientando todo processo.
“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa
obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo
Jesus.” (Fp 1.6)

Faleceu um príncipe: Presb. Sebastião
Bueno Olinto, aos 91 anos
O nobre Pb. Sebastião Bueno, membro da
nossa IPRJ desde 30 de janeiro de 1952, foi
chamado à presença de Deus no domingo,
02 de dezembro. Quando jovem, recémchegado de Goiás, era atleta e participava
da mocidade no pastorado do Rev.
Amantino Vassão. Era presbítero emérito
de nossa Igreja. Professor de Biologia,
professor de Bíblia na Escola Dominical,
por várias décadas, um educador por
natureza, eficiente, inovador e muito criativo.
Ministrou muitas aulas sobre pedagogia e
didática, ministrou palestras sobre Escola
Dominical, em outras igrejas, com um grupo
da nossa EBD. Era um homem íntegro, fiel
a Deus e de bom testemunho cristão na
sociedade. Tinha um coração bondoso. A
Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
dia 03, em Petrópolis, oficiada pelos Revs.
Isaías Cavalcanti, Renato Porpino e
Guilhermino Cunha, a participação dos
presbíteros, Guilherme Simon, Luís
Monteiro, Roberto Correa, Paulo Raposo
e Carlos Roberto Soares, com a presença
dos diáconos Leandro Trindade, Carlos
Candido e José Vinicius Trindade e os
irmãos Elias Saud, Jane Saud, Adriana Maia,
Elisabeth Correia e Letícia Leal. Um servo
de Deus, fiel e dedicado a ele, que deixa
profunda saudade. Que Deus console seus
familiares! O Presb. Bueno pôde dizer como
o Apóstolo Paulo: “Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me
está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto
juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda.” 1
Tm 4.7-8

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, às 18 horas. Pastores e presbíteros
estão convocados, e a igreja, convidada a orar
pelos seus líderes espirituais.

Entrega das Caixas de Sapato
Esta semana estaremos entregando as caixas
de Sapato. Pedimos que a Igreja esteja
intercedendo por este projeto.

Sandy Gomes de Oliveira - 17 anos
Foi chamada à eternidade, em falecimento
trágico. A cerimônia da Esperança Cristã
aconteceu no dia 30 de novembro, no
Cemitério do Catumbi, oficiada pela Mis.
Leninha Maia. Sandy foi diaconisa Mirim e
era membro da Igreja. Era muita amada
pela UPA e pelos tios da UPA. Que Deus
console o coração de sua família,
especialmente de José e Leonardo, irmãos,
e sua tia Bernadete.
Diácono Gerbe Gomes de Barros Convocado às mansões Celestiais
Após um longo período de efermidade,
descansou no Senhor aos 91 anos. Gerbe
foi um cristão autentico e um diácono
dedicado e atuante na junta diaconal. Era
diácono emérito e atuou durante décadas
na secretaria da Escola Bíblica Dominical.
Era firme nas suas posições, bem-humorado
e tinha um coração bondoso. Deixa
profunda saudade no coração das filhas Leila
e Elisabete, nas netas: Heloísa e Ana Luiza,
do Genro Ricardo, dos irmãos da Igreja e
dos amigos. A Cerimônia da Esperança
Cristã aconteceu no dia 01 de dezembro,
no Memorial do Carmo, oficiada pelo Rev.
Isaías Cavalcanti, Rev. Renato Porpino, Rev.
Evaldo Beranger Rev. Guilhermino Cunha
e Mis. Leninha Maia. Que Deus console o
coração de sua família. “O Senhor o deu e
o Senhor o tomou; bendito seja o nome do
Senhor.” Jó 1.21
Bazar do IEAD e Ecos da Catedral
Quem quiser e puder participar, estaremos
na área da cantina, após os cultos, recebendo
doações de roupas e calçados para o Bazar
que o Instituto Educacional Araújo Dutra
realiza anualmente para ajudar os moradores
da Comunidade da Palmerinha e seu
entorno. O ECOS da Catedral está
diretamente envolvido nesse apoio, através
do ECOS Guadalupe. VAMOS
PARTICIPAR! É MUITO BOM FAZER
O BEM! Contamos com você.

Festa de Encerramento do Ano das
UCP´S
Hoje, às 19h, estaremos realizando a nossa
festinha de encerramento. Convidamos
todas as crianças da Igreja.
Pão Diário Para Você e Sua Família
A procura foi grande no domingo passado,
não deixe para a última hora. Hoje,
estaremos vendendo no hall da Igreja o Pão
Diário 2019 a R$ 10,00. Participe deste
projeto! Presenteie as pessoas que você ama
com a Palavra de Deus! Maiores
informações com diác. Gouvêa.
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.
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.
INPAR ELEGE A SUA DIRETORIA
A Assembleia Geral Extraordinária - AGE
do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de
Assistência à Criança e ao Adolescente INPAR, elegeu para o triênio 2019-2021 a
sua nova Diretoria que ficou assim
constituída: Pb. Antonio Cláudio de
Carvalho Monteiro da Silva (IP da Gávea),
Presidente; Pb. Jackson Carvalho Guedes
(IP da Gávea), Vice-Presidente; Dc. Nelson
de Paula Pereira (IP do Rio), 1° Secretário;
Dc. Manoel Rocha Lopes (IP da Gávea),
2° Secretário; Pb. Jorge Lima se Apocalypses
(IP do Rio), 1° Tesoureiro; Pb. Vitor
Camarinha da Silva (IP de Botafogo), 2°
Tesoureiro; Pb. Nelson Loureiro Herédia
(IP de Colégio), Procurador.
Oremos por nossos irmãos e pelo INPAR
que assistiu nesse ano 763 crianças e
adolescentes.
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JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: 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

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

Próxima semana: Dom 16 Dez. Equipe B: George Washington, Jerson
Neto, Iracema Maia, José Arteiro, José
Vinícius, Ricardo Dowsley, Rodrigo Nobre,
Elizabeth Sabino (Púlpito 8h), Adeclen
Santos (Púlpito 10h30), e Adolfo Correia
(Púlpito 19h) . Qui 20 Dez. – Jerson Neto

Ação Social - dia 11/12 – 8h -Natal na
Casa das Paraplégicas

Reunião Ordinária - Agradecemos a
todos os irmãos que participaram de nossa
última reunião ordinária. Momento de
gratidão a Deus por tudo que o Senhor
realizou através da Junta Diaconal. Rogamos
ao Senhor que renove nossas forças, visão,
disposição e fé para estarmos firmes na
Obra no próximo ano.

Deptº Ruth Pinho-confraternização dia 15,
sábado, às 12h, na casa de Patrícia Freitas

Jantar Festivo - Na próxima segunda-feira
10 Dez., às 19h, vamos estar celebrando o
encerramento de 2018 com um Jantar
Festivo, tempo de louvar ao Senhor e
agradecer pelas bênçãos recebidas e pelas
ações realizadas. Também vamos agradecer
aos irmãos que apoiaram o trabalho de
forma especial nas chefias de equipes,
lideranças de GADs, e especialmente por
aqueles vão deixar nosso convívio por
desligamento da JD.
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

Deptº Helen Simonton- reunião dia 12,
4ª feira, às 13h, no restaurante Conde
Gourmet , depois reunião na casa da
coordenadora.

Deptº Dorcas- dia 16, próximo domingo,
às 17h, Sala da SAF.
Festa das amigas dia 13/12, às 14.30h.
Venha prestigiar.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
Cantata de Natal: Com o título “Vimos
Sua Glória!” aconteceu no domingo
passado, abrindo as participações dos
diversos grupos de coros na arte de louvar
a Deus por meio da música, abordando o
tema do nascimento de Jesus. Agradecemos
a todos os coristas e a toda a Igreja pela
participação de mais um momento especial
de louvor e adoração ao nosso Deus.
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
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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.
Aconteceu! No Dia 4/12 – A última
reunião do ECCC de 2018 – Contando
as bênçãos recebidas. Muitos trouxeram
objetos que retrataram uma das muitas
bênçãos que famílias foram agraciadas neste
ano. Deus se alegra com corações gratos!
ECCC no Bazar da Amizade: no sábado
passado o ECCC marcou presença com a
tradicional Barraca do Bolinho de Bacalhau e
Rosquinha. A “família Catedral” e seus
convidados, participaram de mais esta
atividade, que além de promover comunhão
e amizade, ajudou a levantar recursos para
atender a Obra do Senhor. A SAF entregou à
Tesouraria da igreja todo o valor arrecadado.
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.
Agenda ECCC 2018 e 2019– 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 2019. A próxima Reunião (de Abertura)
vai ocorrer em 26 de fevereiro, conforme
consta na agenda ECCC 2019 que pode ser
obtida na página da Igreja. Acesse e imprima
sua agenda e programe-se!
Chorai com os que choram – o ECCC
registra como forma de carinho e conforto, o

óbito no último dia 30 de Novembro do
Diácono e Encontreiro Gerbe Gomes de
Barros, que junto com sua querida esposa
Mariete, formam o grupo dos pioneiros do
nosso Ministério, pois fizeram o Encontro de
Nr 002 em 1991. “O Senhor o deu, o Senhor
o tomou, bendito seja o nome do Senhor.”
(Jó 1:21b). Oremos pela família enlutada,
pedindo a consolação e a graça de Deus sobre
todos.
UPH
União Presbiteriana de Homens
Errata: pedimos desculpas pela divulgação
equivocada no boletim da semana passada a
respeito da nossa confraternização. O Local
correto será no La Mole da Praia de Botafogo.
Endereço: Praia de Botafogo, 228. Será no
dia 15/12 (próximo sábado já!) às 19h.
Teremos um Festival de Pizzas com direito à
2 caldos, 2 aperitivos e 1 massa. O valor é de
R$ 29,90 por pessoa (sem bebida incluída).
Não perca! Confirme presença (dos
acompanhantes inclusive) pelo email do nosso
secretário de comunicação, Will
Araújo: will_araujo@yahoo.com.br
Quem pode ser sócio da UPH-Rio? Todos
os homens que possuem idade a partir dos 35
anos e são membros da Catedral Presbiteriana
do Rio podem se tornar sócios da nossa União
Presbiteriana de Homens! Procure a diretoria
da UPH-Rio e manifeste o seu interesse em se
associar! É uma bênção pertencer a este grupo!
ECOS DA CATEDRAL
Chegamos a dezembro com muitas bençãos
recebidas. Nossos grupos perseveraram nos
encontros, aproximando cada um que
participou de uma vida mais perto dos
caminhos de Jesus. Chegou o momento de
agradecer a cada um que participa desse
trabalho. Todos Líderes, Auxiliares, Anfitriões
e quem mais que faça parte da Família ECOS
e sentir o desejo de participar, estaremos
realizando a nossa Confraternização 2018 na
próxima sexta-feira, 14/12. Mais detalhes
entre em contato com a nossa Coordenação
através do email ecos@catedralrio.org.br

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

ADORAÇÃO AO SALVADOR
Litania à Adoração:
Dirigente: “Ora, o nascimento de Jesus
Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe,
desposada com José, sem que tivessem
antes coabitado, achou-se grávida pelo
Espírito Santo.” (Mateus 1.18)
Congregação: “Mas José, seu esposo, sendo
justo e não a querendo infamar, resolveu
deixá-la secretamente.” (Mateus 1.19)
Dirigente: “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)
Congregação: “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)
Dirigente: “Ora, tudo isto aconteceu para
que se cumprisse o que fora dito pelo
Senhor por intermédio do profeta:”
(Mateus 1.22)
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)
237 HNC – “Jesus Nasceu.”
Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR
241 HNC – “O Nascimento de Jesus.”
Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas
Pastorais

CONTRIÇÃO COM O SALVADOR
Motivos de Oração
239 HNC – “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
A quantos 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 dêem!
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Cantata:
“Deus Escreveu a Canção”
Coral Simonton
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

ADORAÇÃO AO FILHO DE DEUS
Prelúdio: “Musiarte: Alunos de Flauta
Doce”
Litania deAdoração:
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado
um decreto de César Augusto,
convocando toda a população do
império para recensear-se.” (Lucas 2.1)

parou sobre onde estava o menino. E,
vendo eles a estrela, alegraram-se com
grande e intenso júbilo. Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os
seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas:
ouro, incenso e mirra.” (Mateus 2.1 e 9-11)
Oração de Consagração: Diác. Fernando
Toledo

Mulheres:
“Este,
o
primeiro
recenseamento, foi feito quando Quirino
era governador da Síria. Todos iam
alistar-se, cada um à sua própria cidade.”
(Lucas 2.2-3)

Pastorais

Homens: “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)

Leitura Uníssona: “Toda a Escritura é
inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para
a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa
obra.” (II Timóteo 3.16-17)

Coral: “E fim de alistar-se com Maria, sua
esposa, que estava grávida. Estando eles
ali, aconteceu completarem-se-lhe os
dias,” (Lucas 2.5-6)
Todos: “E ela deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou-o e o deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria.” (Lucas 2.7)
230 HNC – “Adoração.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO
FILHO DO HOMEM
Leitura Uníssona: “Tendo Jesus nascido em
Belém da Judeia, em dias do rei Herodes,
eis que vieram uns magos do Oriente a
Jerusalém. Depois de ouvirem o rei,
partiram; e eis que a estrela que viram no
Oriente os precedia, até que, chegando,

CELEBRAÇÃO DO DIA DA BÍBLIA
372 HNC – “O Crente e a Bíblia.”

Leitura do Salmo 23 em Várias Línguas.
Oração de Gratidão Pela Bíblia.

CONTRIÇÃO COM DEUS ATRAVÉS
MEDIADOR JESUS CRISTO

DO

Dirigente: “Tendo, pois, a Jesus, o Filho
de Deus, como grande sumo sacerdote
que penetrou os céus, conservemos
firmes a nossa confissão.” (Hebreus 4.14)
Congregação: “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.” (Hebreus 4.15)
Todos: “Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hebreus 4.16)

Deus domina sobre terra e mar,
O que ele é pra mim?

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Eu sei o sentido do Natal,
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar,
O que ele é pra mim?

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA
DO VERBO DE DEUS.
Leitura Bíblica: João 5.39 - 44 - Presb. Dário
Porto
TEMA DA MENSAGEM
“A Bíblia é o Testemunho Escrito da
Revelação de Deus em Cristo”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DEDICAÇÃO AO SENHOR JESUS
Cântico: “Nas Estrelas”
Nas estrelas vejo a sua mão
E no vento ouço a sua voz,

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: Musiarte: Alunos de Flauta Doce.
Recessional

Anotações
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Segunda-feira 10: Marcos 1.16-22
Terça-feira 11: João 15.12-17
Quarta-feira 12: João 6.34-57
Quinta-feira 13: Neemias 8.2-6; Atos 8.4-8

Sexta-feira 14: Romanos 15.1-7
Sábado 15: Eclesiastes 1.1-11
Domingo 16: Hebreus 11.32-12.3

Aniversário de Nascimento
Seg 10: Ariel Lira dos Santos Oliveira Martins, Célia Maria Malfitano Alves, Consuleo Salvaterra
Magalhães, Edna Pereira da Silva, Flávia Luíza Marins, Gisele Cristina de Souza Maciel.
Ter 11: Alessandra Balbino Barbosa, Naïla Oliveira Bruno, Diác. Nelson de Paula Pereira.
Qua 12: Carmem Ferreira de Gusmão Ribeiro, Elenice Soares de Souza, Luiz Cláudio Barros da Gama,
Luzia Vieira de Jesus, Thayrone Richard Rosendo Lima.
Qui 13: Bathsebá Ribeiro de Almeida, Gabriel de Souza Sucupira Martins, Janete dos Santos Guedes,
Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos, Neise Lúcia Mendes Balocco, Paulo Sathler Figueiredo,
Valdilene Borges Machado Cardoso.
Sex 14: Aline dos Santos Santiago, Almir de Barros Teixeira Júnior, Rita Maria da Silva.
Sáb 15: Fernanda Danniela dos Santos Monteiro, Irene Vieira de Sá Vendrami, Leny da Silva, Lourdes
Monteiro da Silva, Luise Torres Ramos.
Aniversário de Casamento
Hoje: José Antônio de Barros e Edna Aparecida de Barros Braz e Barros, Diác. Jorge da Silva Gorne
e Valéria Ramos Pinto Gorne.
Seg 10: Marcos Aurélio dos Santos Almeida e Iracema de Oliveira Almeida, Olivio César de Melo Silva
e Stellamaris Britto, Edno Gonzaga Alves e Marlene Mandarino Alves, Alex Gomes Calixto e
Daniella Eller Irineu Calixto, Elenice Soares de Souza e Arlindo Damiani.
Ter 11: Fábio Arrighi e Ana Alice Lins Arrighi, Nelson de Oliveira Pereira e Maria Aparecida de Paula
Pereira.
Qua 12: Humberto Vitorino da Silva Pereira e Rosana Melo de Freitas Pereira, Denise Pinto de Sousa
Almeida e Renato Pinto de Almeida.
Qui 13: Janete dos Santos Guedes e Manoel Holanda Guedes, Débora Sampaio de Moraes Lima e
Geverlando Alves Lima, Rômulo Dias de Aquino e Priscila Alves de Almeida Lima de Aquino,
Presb. Samuel Mendonça da Mota e Francisca Maria de Oliveira Mota, Maria do Carmo Barreto
Machado e Joaquim Cesar Supelette.
Sex 14: Presb. Olympio Santos Figueiredo Bezerra e Maria do Socorro Gomes Figueiredo Bezerra,
Diác. Leandro Cláudio de Souza Trindade e Jussara Tolentino Nicácio Trindade, Márcio Cristiano
Oliveira da Rocha e Cathia Dias Moreira da Rocha, Andréa Azevedo Simões e Marcelo Corrêa
Barbosa Fernandes.
Sáb 15: Maria Aparecida P. de A. Nunes da Silva e Paulo Nunes da Silva.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Presb. Guaraci Sathler, Elenice
Soares
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

O que posso dar a ele?

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não
te esqueças de nem um só de seus benefícios. v.2
Certo ano, os responsáveis pela decoração da igreja para o Natal escolheram
o tema “Listas de Natal”. Em vez de
usarem os habituais enfeites dourados
e prateados, deram a cada pessoa uma
etiqueta vermelha ou verde. Num dos
lados, ela deveria escrever o presente
que gostaria de receber de Jesus; no
outro, o presente que daria ao Aniversariante que estava sendo celebrado.
ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Conselho; 19 horas: Rev. Renato
Porpino.
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Fernando Lopes; 10h30min: Presb. Guilherme Simon
19 horas: Presb. Ruy Coelho
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Cleizi de Souza - Cidinha Pereira - Teresinha Pereira Noite:
Carla Gaiser - Vera Lúcia e Silvio

Se você tivesse de fazer isto, qual presente pediria e qual daria? A Bíblia nos dá muitas
sugestões. Deus promete suprir todas as nossas necessidades; então, poderíamos pedir
um novo emprego, ajuda para problemas financeiros, cura física para nós ou para
outros, ou um relacionamento restaurado. Poderíamos imaginar qual dom espiritual nos
capacitaria para o serviço a Deus. Muitos deles estão descritos em Romanos 12 e 1
Coríntios 12. Ou poderíamos ansiar por demonstrar mais do fruto do Espírito Santo:
sermos mais amorosos, alegres, pacíficos, pacientes, benignos, bondosos, fiéis, mansos
e com autocontrole (Gálatas 5:22,23).
O presente mais importante que podemos receber vem de Deus: Seu Filho, nosso Salvador, e com Ele perdão, restauração e a promessa de vida espiritual que começa agora e
dura eternamente. E o presente mais importante que podemos dar é entregar o nosso
coração a Jesus.
Se eu fosse um sábio, faria a minha parte. Darei a Ele o que eu puder — meu coração.
Christina G. Rossetti
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 nos confraternizarmos com churrasco e muita comunhão.. Fale com a diretoria e
garanta seu convite com um preço especial no 1º Lote!!

