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.
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“A ESCOLHA”
Cremos que a longa espera de nossa Igreja para escolher o Pastor que nos há de
conduzir nos próximos anos está chegando ao fim.
O Conselho da IPRJ, bem como todos demais membros da Igreja vêm, insistente
e confiantemente, apresentado a Deus a questão da sucessão Pastoral, na espectativa que
Ele nos conduzisse ao caminho que redundasse na escolha certa e que viesse, assim, atender
aos anseios acalentados pela nossa grei.
É oportuno informar que os Presbíteros envidaram todos seus esforços mentais e
principalmente espirituais na busca de nomes de Pastores que pudessem atender às nossas
necessidades e tendo, durante o período de espera, examinado um contingente de
aproximadamente 30 nomes que foram sendo decantados até chegarmos aos 5 nomes
que nos pareceram os mais aptos para cumprir missão de tal relevância. Dentre os 5
selecionados, 3 foram convidados a participar das atividades da Igreja por militarem em
outros Estados e 2 já eram nossos conhecidos. Houve, assim, um grande esforço humano
e espiritual, junto ao Senhor da Igreja, na busca daquele que julgamos possa merecer o aval
do Senhor e a satisfação da Igreja.

Dia do Pastor Presbiteriano.
Comemora-se em todo Brasil, na Igreja
Presbiteriana, no dia 17 de dezembro, o Dia
do Pastor Presbiteriano. A data é
significativa por ter sido o dia da ordenação
do primeiro pastor protestante brasileiro, José
Manoel da Conceição, pastor presbiteriano.
Antes de aderir à fé cristã protestante, José
Manoel da Conceição já era chamado de
“padre protestante”.
Nasceu em São Paulo em 11 de março
de 1822. Em 1844 foi ordenado diácono pela
Igreja Católica. O Padre José Manoel da
Conceição lia a bíblia.
Seu espírito reto e esclarecido não podia
conciliar os dogmas e as práticas da Igreja
Católica com o ensinos de Deus contidos nas
Escrituras.
José Manoel da Conceição, já afastado
dos rituais de missa, eucaristia e confessionário,
teve oportunidade de conversar com
Blackford e Simonton durante cinco dias..
Abandonou a fé Católica e a batina e aderiu à
fé protestante na Igreja Presbiteriana, em 28
de setembro de 1864.
No domingo 9 de outubro de 1864,
despertando a curiosidade de muitos,

Fique patente a todos os nossos irmãos que o Conselho cumpriu, de joelhos dobrados,
a missão que constitui um de seus deveres.
Tenhamos sempre em mente que a nossa Igreja, mãe do Presbiterianismo em nossa
Pátria, historicamente, cumpre o dignificante dever de difundir segurança doutrinária,
fidelidade às Escrituras e exemplo às demais Igrejas, na exaltação da pessoa e obra do
Senhor Jesus Cristo!
A missão foi cumprida.
A escolha foi feita.
Que Deus confirme e abençoe o ESCOLHIDO.
Presb. Guilheme Simon
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especialmente dos evangélicos do Rio de
Janeiro, José Manoel da Conceição pregou na
Igreja Presbiteriana do Rio (Rua Regente, 42
A) e no dia 23 de outubro de 1864, fez sua
profissão de fé e foi batizado por Blackford
na Igreja do Rio.
Ocupava-se em anunciar o Evangelho e
preparar-se para o ministério. Em 16 de
dezembro de 1865, foi organizado o
presbitério do Rio de Janeiro com três pastores:
Simonton, Blackford e Schneider. Conceição
foi ordenado pelo presbitério do Rio de
Janeiro, recémorganizado, no
dia 17 de
dezembro de
1865, tornandose o primeiro
p a s t o r
protestante
brasileiro!
Louvado
seja Deus por
sua vida, fé e
ministério
pastoral!

Notícias Gerais

Reunião do Conselho da Igreja.
O Conselho reúne-se na próxima quartafeira, dia 19, às 18 horas, para tratar de
assuntos relevantes à administração da igreja,
em destaque a recepção de membros.
Pastores e presbíteros estão convocados.
Recepção de Membros.
Os irmãos que desejam tornar-se membros
da Igreja, que já fizeram o curso
preparatório na EBD, discipulado ou
trazem carta de transferência de outra igreja
presbiteriana, deverão comparecer à reunião
do Conselho, na próxima quarta-feira, dia
19, às 19 horas. Às 19:30h teremos o jantar,
às 21:30h teremos o exame dos candidatos
pelo Conselho.
Festa da Colheita.
Será no domingo 23, no Culto Matutino,
às 10:30h, a recepção de novos membros
da Catedral Presbiteriana do Rio,
denominada Festa da Colheita. Regularize
a sua situação com Deus e com a Igreja.
Há um lugar pra você entre nós!
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.
Maior é Deus
No domingo passado, por ocasião do culto
vespertino, tivemos a reedição da cantata
Maior é Deus, depois de 31 anos da última
apresentação, aqui na igreja. Tivemos a
oportunidade de juntar até 3 gerações de 2
famílias, ter conosco irmãos que
participaram da apresentação de 87, e que
atualmente se congregam em outras igrejas,
cidades, estados e países, agrupar pessoas
de várias gerações e grupos da igreja. A
alegria de ser o POVO DE DEUS tomou
conta de todos ao louvarmos o Senhor, e
por isso somos gratos!

Agendamento de salas na Igreja
Manteremos a prática dos últimos três anos
através de agendamentos por e-mail. O
prazo para entrega de suas agendas de
atividades para o ano de 2019 é até o dia
31/01/19. 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.
Missão Caiuá
Reunião na próxima 3a.feira, às 14horas, no
Salão Álvaro Reis. Estará conosco o Diretor
do Seminário Teológico do Rio de Janeiro
Rev. Romer Cardoso. Todos estão
convidados!
Culto de Quarta-feira
Voz na Praça
Nesta semana ocorreu o último culto
evangelístico do Voz da Praça. Nossa equipe
estará em recesso até o mês de fevereiro
quando retornaremos às nossas atividades
normalmente. Agradecemos o apoio da
igreja e pedimos que continue orando pelo
nosso grupo.”
Gratidão
A família do nosso irmão Pedro Lobo quer
agradecer à igreja pelo carinho e pelas
orações. Nesta última sexta 07/12/18, sua
avó, Maria Teresa de Almeida Rosa
Cárcamo Lobo foi chamada à presença do
Senhor aos 89 anos. A cerimônia da
esperança cristã foi realizada no domingo
09/12/18 com a participação dos
reverendos Guilhermino Cunha e Antônio
José.”

Programação Especial de Natal e Fim
de Ano.
Como tradicionalmente acontece, durante
o mês de dezembro, nos cultos dominicais,
cantamos hinos natalinos, alusivos ao
nascimento do Salvador, Jesus Cristo.

Segunda 24:
Culto das Luzes - 19h
Grupo Orquestral da Catedral

Domingo 16:
Culto Devocional – 8 horas.
Solista: Diác. Nelson de Paula Organista: Ilem Vargas

Domingo 30:
Culto Devocional – 8 horas.
Solista: Cíntia Fortunato
Organista: Ilem Vargas

Culto Verpertino – às 19 horas.
Culto de Natal do Coral Canuto
Régis
Domingo 23:
Culto Devocional – 8 horas.
Coral Idalina Heringer, Grupo de
Louvor do Oásis
Organista: Ilem Vargas

Culto Verpertino – 19 horas.
Grupo Musical da Catedral

Culto Verpertino – 19 horas.
Grupo Musical da Catedral
Segunda 31:
Culto de Vigília – 22h30.
“Ano Novo”.

O Sistema Presbiteriano – Ministro do Evangelho III

Art.37 - Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, na
beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Em qualquer
destes cargos terão a superintendência espiritual dos que lhes forem
confiados.
Art.38 - A atividade do ministro deve ser superintendida pelo Presbitério, ao qual, anualmente,
prestará relatório dos seus atos.
Art.39 - Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior a dez dias, o
pastor necessitará de licença do Conselho; por prazo inferior basta comunicar ao VicePresidente. O pastor-evangelista pedirá licença à Comissão Executiva do Presbitério.
Art.40 - É assegurado, anualmente, aos ministros em atividade o gozo de um mês de
férias, seguida ou parceladamente, com os vencimentos.
Art.41 - Conceder-se-á licença ao ministro, com vencimentos integrais, até um ano, para
tratamento de saúde; além desse prazo, com possíveis reduções de vencimentos, a juízo
do Presbitério, quando pastor-evangelista; e do Conselho, quando pastor-efetivo.
Art.42 - Ao ministro poderá ser concedida licença, sem vencimentos, por um ano, para
tratar de interesses particulares; essa licença poderá ser renovada por mais um ano, findo
o qual, se o ministro não voltar à atividade será despojado sem censura

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: 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 20Dez. – Jerson Neto
Próxima semana: Dom 23Dez. Equipe C: Roberto Marinho, Williams
Araújo, David Pereira, João Henrique,
Leandro Trindade, Lilian Canto, Mário
Sérgio, Sérgio Santos,
Charles Mattos (Púlpito 8h),
Antônio Renato (Púlpito 10h30), e
Carlos Cândido (Púlpito 19h).
Qui 27 Dez. – Williams Araújo
Jantar Festivo - Ocorreu na última
segunda-feira dia 10Dez/18, no Hall da
cantina, nossa confraternização em clima de
comunhão, alegria e principalmente gratidão
ao Senhor por mais uma ano de ações
realizadas e muitas bênçãos recebidas.
Estiveram presentes com seus familiares os
nossos Diáconos, Auxiliares de Diaconia e
Diáconos mirins, além da presença
dos Pastores de nossa igreja. Registramos
o agradecimento especial ao Diácono Sérgio
Branco e toda a equipe a cozinha que
prepararam com todo amor e carinho um
jantar maravilhoso. Destacamos ainda o
agradecimento aos amados irmãos que se
despedem da Junta Diaconal ao fim deste
ano, desejando que as ricas bênçãos do
Senhor sejam derramadas sobre suas
preciosas vidas.
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 CE LULAR ou CONVERSAS
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 a 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
Deptº Dorcas- reunião hoje, às 17h, na
Sala da SAF.
Oração e Jejum- dia 18, 3ª feira, às 8h30.
Venha orar.
Reuniâo Executiva - dia 18, 3ª feira, às 10h.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
XXIII RECCC – 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 (BH).
Ficha de inscrição e maiores detalhes
procurar o Casal Rejane e João Gomes.

Sociedade Internas

Agenda ECCC 2019– 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 programese!

Reunião de oração: 17/12 às 19h. Venha
orar com a família Oasiana pelo nosso país,
Igreja e motivos pessoais. Não perca esta
oportunidade!
Não fique só! Participe! O Oásis ama
você!

Nasceu! – Luísa está entre nós desde o dia
8 Dez (sábado) e os avós, Encontreiros,
Cristiane e Jorge Camacho, estão babando,
juntamente com todos os familiares.
Parabéns ao Casal Natália e Adão!

Errata: houve uma falha na nota do boletim
do domingo passado a respeito da idade
mínima para se associar à UPH. Todos os
homens, membros da igreja, podem se
associar à UPH a partir dos 18 anos de idade.

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.

Bazar da Amizade: a UPH esteve junto
neste dia muito festivo! Foi uma benção! A
UPH ajudou na venda do arroz carreteiro
preparado pelo Pb. Maurício Buraseska!
Estava tão delicioso que acabou bem rápido!
Glória a Deus!

OÁSIS
Comemorações do Natal. O Movimento
Oásis comemora o Natal com um almoço
de gratidão a Deus por todas as bênçãos
recebidas. Agradecemos a todos que oraram
pelo ministério oasiano e que nos sustentaram
em amor. Desejamos que as bênçãos do
Senhor se multiplique mas suas vidas. Muito
obrigada.
Atenção: agende esta data!!! Dia 12/01/
2019 estaremos nos confraternizando em
Teresópolis. Faça a sua inscrição. As vagas
são limitadas.
Não falte! Ensaio do grupo de louvor
amanhã 17/12 às 17h. Participe!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião: hoje teremos a nossa última
reunião do ano. Não perca! A Palavra de
Deus será compartilhada pelo diácono Will
Araújo. Se você ainda não conhece a UPH,
venha estar com a gente! A reunião
acontecerá na sala da UPH, às 17h30.
Anuidade por contribuição individual: se
você é sócio da UPH e ainda não pagou
esta taxa, procure o nosso tesoureiro, Jonas
de Souza. O valor é de R$ 23,00 e é
destinado para os trabalhos da Federação
de UPH’s do nosso presbitério.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“CONTRIÇÃO COM O SALVADOR”

“ADORAÇÃO AO SALVADOR”
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.” (João 1.1)
Congregação: “Ele estava no princípio
com Deus. Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele, e, sem ele, nada do
que foi feito se fez.” (João 1.2-3)
Todos: “E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do
unigênito do Pai.” (João 1.14)

Motivos de Oração
Solo: Diác. Nelson de Paula
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO
SALVADOR”
Leitura Bíblica: Presb. Fernando Lopes
Solo: Diác. Nelson de Paula
Mensagem: Mis. Leninha Maia

“DEDICAÇÃO AO SALVADOR”

236 HNC – “Em Linda Noite.”

240 HNC – “Louvor Angelical.”
3ª estrofe

Oração de Adoração

“CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR”
240 HNC – “Louvor Angelical.” – 1ª e
2ª estrofes

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

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

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ADORAÇÃO AO “VERBO DE DEUS.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havia, naquela mesma região,
pastores que viviam nos campos e
guardavam o seu rebanho durante as
vigílias da noite.” (Lucas 2.8)
Mulheres: “E um anjo do Senhor desceu
aonde eles estavam, e a glória do Senhor
brilhou ao redor deles; e ficaram tomados
de grande temor.” (Lucas 2.9)
Homens: “O anjo, porém, lhes disse: Não
temais; eis aqui vos trago boa-nova de
grande alegria, que o será para todo o
povo:” (Lucas 2.10)
Coral: “É que hoje vos nasceu, na cidade
de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor.” (Lucas 2.11)
Dirigente: “E isto vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança envolta em
faixas e deitada em manjedoura.” (Lucas
2.12)
Todos: “E, subitamente, apareceu com o
anjo uma multidão da milícia celestial,
louvando a Deus e dizendo: Glória a
Deus nas maiores alturas, e paz na terra
entre os homens, a quem ele quer bem.”
(Lucas 2.13-14)
240 HNC – “Louvor Angelical.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“CONSAGRAÇÃO AO “PRÍNCIPE DA PAZ.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leitura Uníssona: Que traremos ao
Salvador além dos dízimos e ofertas de
amor e gratidão? Trazei a ele o coração,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prostrai-vos reverentes aos pés do Rei,
que a salvação, nos trouxe eternamente!
231 HNC – “O Primeiro Natal.”
Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos
Pastorais

“CONTRIÇÃO COM “O PAI DA
ETERNIDADE.”
Leitura Uníssona: “O dom glorioso,
divinal, nenhum estrondo faz, assim, aos
homens, o Senhor, concede graça e paz.
Sereno e sem alarde vem ele ao mundo
assim, trazendo aos homens redenção,
amor e paz sem fim.” (S. Ferraz)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

CELEBRAÇÃO DO DIA DO PASTOR.
284 HNC – “Obediência.”
Litania Pastoral:
Dirigente: “E a graça foi concedida a cada
um de nós segundo a proporção do
dom de Cristo. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres,” (Efésios 4.7 e 11)
Congregação:
“Com
vistas
ao
aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo,” (Efésios 4.12)
Dirigente: “Dar-vos-ei pastores segundo
o meu coração, que vos apascentem com
conhecimento e com inteligência.”
(Jeremias 3.15)

Congregação: “Pastoreai o rebanho de
Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente,
como Deus quer; nem por sórdida
ganância, mas de boa vontade; nem como
dominadores dos que vos foram
confiados, antes, tornando-vos modelos
do rebanho.” (I Pedro 5.2 e 3)
Todos: “Atendei por vós e por todo o
rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos, para pastoreardes
a igreja de Deus, a qual ele comprou com
o seu próprio sangue. Ora, logo que o
Supremo Pastor se manifestar, recebereis
a imarcescível coroa da glória.” (Atos
20.28; I Pedro 5.4)
Homenagem aos Pastores
Oração de Gratidão Pelos Pastores

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO
“MARAVILHOSO CONSELHEIRO.”
Leitura Bíblica: João 10.11-16 - Presb.
Fernando Lopes

“DEDICAÇÃO

AO

“DEUS FORTE”

Cântico: “Um Só Rebanho”
Um só rebanho, um só Pastor,
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!
Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“As Marcas do Bom Pastor”
Mensagem: Presb. Guilherme Beda de Amorim
Sayão
“A ti, Senhor, compete, pastores escolher, que tudo realizem conforme o teu
querer. Confirma o pastorado com bênçãos especiais e dá-lhes, em ricos frutos,
divinas credenciais.” (R.H. Moreton)

Segunda-feira 17: Romanos 3.21-26
Terça-feira 18: Mateus 16.13-20
Quarta-feira 19: Jonas 3.10-4.11
Quinta-feira 20: João 16.16-24

Sexta-feira 21: Êxodo 1.11-2.10
Sábado 22: I Pedro 3.8-16
Domingo 23: Salmo 103.1-18

Aniversário de Nascimento
Hoje: João Paulo Guimarães D´Assunção, Leonardo dos Santos Galrão, Rosa Maria Miguel Sanche,
Sônia Maria Otávia Leite Alt, Sophia Domingues Lima.
Seg 17: Beatriz da Cunha Duarte, Daniele Christine Lopes de Azevedo, Débora Castilho Moreira Silva,
Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos, Maria Ângela Ferreira Cabral, Monique de Paula Pereira
de Andrade.
Ter 18: Amália Maria da Costa Sena, Presb. José Ribamar Rodrigues Junior, Neide Vasconcelos Santos.
Qua 19: Amilton Baptista Pambani, Lucilene Alves Rodrigues.
Qui 20: Leonardo Ribeiro Lima, Matheus de Jesus Cabral, Paulo Roberto dos Santos Marques.
Sex 21: Bruna Santos Mury, Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva, Gilene Pessoa de
Lima, Jonas de Souza, Milena Dias Ximenes.
Sáb 22: Ana Beatriz de Oliveira Torres, Fernanda Maria da Silva Albino, Tiago Aurélio Borges Almeida.
Aniversário de Casamento
Hoje: Presb. Paulo Raposo Correia e Elizabeth Rose Brandão Silva Correia.
Seg 17: Diác. Jerson Costa Ferreira e Iracema Perciliana Maia Ferreira, Pedro Dantas Ferreira Neto e
Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Presb. Guilherme Beda de Amorim Sayão e Carla Andréa Freitas
de Oliveira Sayão.
Ter 18: Samuel de Paula Martins e Lineide Coutinho Martins, Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho e
Carlos Eduardo Gonçalves Camacho.
Qua 19: Jorge Paulino da Silva e Claudionora Maria da Silva, Marcia Quintaes Louvain Ricardo da Silva
Louvain, Paulo Sérgio da Cunha e Siley Soares da Cunha, Amilson Costa Rodrigues e Liziane de
Jesus Vieira Rodrigues.
Qui 20: Elias Santos Silva e Marilda do Carmo Carlos Silva, Carlos Cruz do Nascimento e Margarete de
Oliveira Nascimento, Rosane Tavares de Oliveira e Marco Antônio Souza de Oliveira.
Sex 21: Sérgio de Gouvêa e Almeri do Carmo de Gouveia.
Sáb 22: Madel Vieira de Souza e Rosa Oswaldo Frederico Rosa Filho, Rev. Isaías Cavalcanti da Silva e
Adriana Maia Ferreira 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, Neide Lúcia Mendes Balocco.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

Uma história pessoal
“ o Senhor me acolherá.” Salmo 27:10
…se meu pai e minha mãe me desampararem,
Um bebê nascido havia poucas horas foi
deixado numa manjedoura num presépio do lado de fora de uma igreja
de Nova Iorque. Uma jovem mãe
desesperada o embrulhou aquecido e
o colocou onde ele seria descoberto.
Em vez de sermos tentados a julgála, podemos ser gratos por esse bebê
agora ter uma chance na vida.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Alex Barbosa; 19 horas:
Rev. Guilhermino Cunha.
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Ruy Coelho; 10h30min: Presb. Gelbson Improta 19
horas: Presb. Jorge Apocalipse
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Lia de Jesus - Amália Sena - Eleny Silva - Evanilde Rodrigues
Noite: Valéria Gorne

Isso me toca muito. Como filho adotivo, não tenho ideia das circunstâncias
que envolveram o meu nascimento. Mas nunca me senti abandonado. Disso estou certo:
Tenho duas mães que quiseram que eu tivesse uma chance na vida. Uma me deu vida; a
outra investiu sua vida em mim.
Em Êxodo, lemos sobre uma mãe amorosa em situação desesperada. Faraó havia ordenado a morte de todos os bebês meninos do povo judeu (1:22). Assim, a mãe de Moisés
o escondeu o máximo que conseguiu. Quando Moisés tinha 3 meses, ela o colocou num
cesto impermeável e pôs o cesto no rio Nilo. Se o plano era que o bebê fosse resgatado
por uma princesa, crescesse no palácio de Faraó e, finalmente, libertasse seu povo da
escravidão, funcionou perfeitamente.
Quando uma mãe desesperada dá ao seu filho uma nova oportunidade, Deus pode assumir o controle dali em diante. Ele costuma fazer isso — das maneiras mais criativas
possíveis.
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!!

