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Medo?

As Escrituras usam muito a expressão “não temas” e, de fato, precisamos mesmo
ouvi-la repetidamente da boca de Deus. Afinal, vivemos cercados de situações que nos
causam temor. A crescente violência das cidades, assustam cada dia mais. Somos tomados
de insegurança e temor a cada esquina, cada semáforo fechado, ao pequeno sinal ou
movimentação suspeita ao redor... Mas nossos temores não se definem apenas pela violência
dos maus.

Estamos também com medo nos relacionamentos, na criação dos filhos, inseguros
e temerosos quanto às finanças, à política, à justiça etc. Estamos até com medo do futuro.

Mas, curiosamente, a primeira vez que a Bíblia cita o medo, ela o fez em uma
situação bem distinta, porque naquele dia o homem estava com medo de Deus:

“E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no
jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi” (Gn 3.9-10).

Adão escondeu-se não por vergonha, mas por medo. A voz de Deus aponta em sua
mente a santidade do Senhor e isso fazia-o ver seu pecado. Ele temeu por sua nova condição
e por sua desobediência.

Quando o anjo aproximou-se de Maria lhe disse:

“Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus” (Lc 1.30).

O medo confundia a sua mente. O que realmente significavam aqueles fatos (Lc
1.29)? Por isso, era preciso que o seu coração sentisse paz.

É assim... Somos dotados de medos os mais diversos, pelas mais variadas razões.
Por isso, carecemos de encontrar a graça, de ouvir a voz de Deus que podia ser ouvida

Alegria para todos

“Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de
grande alegria, que o será para todo o
povo.” Lucas 2.10

No último dia de um congresso de editoras
cristãs em Singapura, 280 participantes de
50 países se reuniram no pátio externo de
um hotel para uma foto em grupo. Do ter-
raço do segundo andar, o fotógrafo fez
muitas fotos de diferentes ângulos antes de,
finalmente, dizer: “Acabamos”. Uma voz da multidão gritou, com alívio: “Bem, alegria
ao mundo!”. Imediatamente, alguém respondeu cantando: “O Senhor chegou”. Outros
começaram a participar. Logo, o grupo todo estava cantando um cântico de Natal em
linda harmonia. Aquela foi uma comovente demonstração de unidade e alegria de que
jamais me esquecerei.

No relato da história do Natal feito por Lucas, um anjo anunciou o nascimento de Jesus a
um grupo de pastores, dizendo: “…Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o
Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10,11).

A alegria não era para algumas pessoas, mas para todas. “Porque Deus amou ao mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito…” (João 3:16).

Ao compartilharmos a mensagem de Jesus que transforma a vida, unimo-nos ao coral
mundial na proclamação das “glórias da Sua justiça e as maravilhas do Seu amor”.

“Cantai que o Salvador chegou!”.
As boas-novas do nascimento de Jesus são uma fonte de alegria para todas as pessoas.

Conteúdo retirado do pão diário - 25/12/2018.

“
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como a voz do amor, porque a graça é
demonstração de amor (Charis). Um amor
não merecido, não conquistado, apenas
oferecido por Deus em razão de seu amor
incondicional. Maria estava diante de Deus
e o olhar divino era gracioso sobre a sua
vida... Assim como é o olhar d’Ele sobre
nós.

O medo mais profundo de uma alma pode
e deve ser cuidado por Deus. Maria poderia
descansar nessa voz cheia de amor gracioso.
A própria Maria engrandeceria a Deus por
sua graça:

“A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu
espirito se alegrou em Deus, meu Salvador”

(Lc 1.46-47).

O temor, cedeu lugar à alegria, por
Maria ter-se visto sob o “olhar de amor”!

Este é o propósito da mensagem do
Natal, do Evangelho de Jesus Cristo: não
anunciamos uma vida livre das dores deste

mundo, mas apontamos para uma vida que
descansa em Deus, encara desafios e se alegra
n’Ele.

“Não Temas”, essa verdade é para você
também! Jesus Cristo é a resposta para o
medo da sua alma. Ele lança luz sobre as
trevas e derrama paz que vence o medo em
seu coração.

Não temas, o Senhor se fez carne,
nasceu de uma virgem, habitou entre nós,
viveu, morreu, ressuscitou, está assentado à
destra do Pai e voltará para nos buscar. Não
há motivos para pranto, para dores e para
medos. Feliz Natal!

Rev. Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19
horas: Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Walter José; 10h30min: Presb. Getro Cunha  19 horas:
Presb. José Ribamar

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Andréa Simões Noite: Creuza Póvoa



Notícias Gerais

Reunião do Conselho da Igreja
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 26, das 18 às 22 horas.
Assuntos importantes na pauta fechando as
atividades do ano em curso. Pastores e
presbíteros estão convocados e a Igreja,
convidada a orar por sua liderança espiritual.

O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
 Recebeu solicitação de Carta de
Transferência de Genny Ferreira da Costa,
para a I P de Botafogo. Em decorrência,
resolveu atender e deu baixa no Rol de
Membros.

1. Recebeu correspondência da I P do Bairro
Imperial (São Cristóvão), comunicando
o recebimento dos membros
comungantes Roberta Domingues
Gonçalves Leonardo da Fonseca e
Rafaela Leonardo Theodoro da Fonseca,
em 07/05/2018. Em decorrência deu
baixa no Rol.

2. Registrou os falecimentos dos seguintes
membros comungantes: Sandy Gomes
de Oliveira – 29/11/2018 (16 Anos);
Diác. Gerbe Gomes de Barros - 29/11/
2018 (91 Anos) e Presb. Sebastião Bueno
Olinto - 02/12/2018 (90 anos). Em
decorrência deu baixa no Rol.

3. Registrou os falecimentos dos seguintes
membros comungantes, não comunicados
pelas famílias, identificados após consulta,
pela internet, a órgão oficial: Alvaro
Leandro dos Santos Filho - 26/09/2009
(69 anos); Antonio Lopes da Gama - 17/
06/2012 (68 anos); Carlos Alberto
Sarmento -11/01/2015 (60 anos); Carlos
Raul Silva Ribeiro de Freitas - 29/07/2014
(58 anos); Cristina Ribeiro Uchoa Teixeira
- 12/05/2017 (64 anos); Elizabeth Moraes

Bispo Alvarez - 15/08/2018 (63 anos);
Eunice Francisca Lourenço - 10/01/2018
(71 anos); Jorge Paulino da Silva - 13/07/
2018 (74 anos); José Maria de Jesus - 18/
05/2014 (83 anos); Maria de Lourdes
Velloso Costa - 26/02/2002 (84 anos);
Maria José Coutinho de Andrade - 20/
06/2014 (70 anos); Maria Odete de Jesus
Pimenta - 08/10/2018 (77 anos); Mario
de Oliveira Malheiros - 01/03/2012 (55
anos); Nazarete Ana da Silva Silveira - 02/
04/2006 (59 anos); Pedro Paulo Gonçalves
dos Santos - 05/05/2015 (60 anos) e Rosa
Maria Pereira dos Santos -09/01/2018 (73
anos). Em decorrência deu baixa no Rol.

4. Deu baixa no Rol, por motivo de
ausência, de José de Oliveira Filho e
Rozilda Vasconcellos Balthazar da
Silveira.

5. Agendou para o dia 19/12/2018 a
recepção de candidatos à membresia,
pelo Conselho; e a recepção pública para
o domingo 23/12/2018, no culto
matutino.

6. Recebeu e aprovou o Demonstrativo
Financeiro do mês de outubro/2018.

7. Recebeu e registrou carta da UPA-Rio,
informando a diretoria eleita para o ano
de 2019.

8. Tomou conhecimento e registrou que, no
dia 12/12/2018, o Rev. Jorge Luiz
Patrocínio, tendo desocupado o
apartamento da igreja na Rua Paissandu,
186, entregou as chaves.

9. Aprovou a indicação do casal Presb. Luis
Monteiro da Costa e Maria de Jesus
Barros Monteiro para continuar na
administração do Acampamento Vale de
Bênçãos no ano de 2019.

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.

1 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.

2- Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

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.



Culto das Luzes
Este belo e significativo culto, que celebra o
nascimento do Salvador Jesus Cristo, será
amanhã, às 19horas. O término está previsto
para às 20:30h participe com a sua família,
e depois, comemore o natal, em casa, com
seus familiares. É tempo de comemoração!
É dia de celebração!

Projeto Caixa de Sapato 2018 – Com a
graça de Deus alcançamos os nossos
objetivos e com muito carinho a Igreja
fez a diferença no Lar Samaritano – São
Gonçalo (Idosos), crianças da Igreja
Presbiteriana de Belém em Japeri e Clube
dos Paraplégicos em Piedade. Aos poucos
as caixas foram chegando e a Igreja
participou intensamente do projeto.
Agradecemos aos membros que
capricharam nas caixas, a equipe de
trabalho na organização com nossas irmãs
Danielle Dantas e Sabrina Póvoa e as
equipes de trabalho de entrega que com
muito amor levaram o evangelho do nosso
Senhor Jesus Cristo. O Ministério de
Missões abraça com carinho iniciativas que
levam a Igre ja  a  conscientização
missionária e a doação ao próximo em
amor. “Quanto for possível, não deixe de
fazer o bem a quem dele precisa.”
Provérbios 3.27

Diácono Cyro de Souza
Aos 95 anos, a quem foi convocado à
presença de Deus, a quem amou e serviu
com alegria, fidelidade e dedicação. O
Diácono Cyro de Souza foi atuante na UPH,
sendo seu presidente por vários mandatos;
foi atuante na Congregação de Santa Teresa
(Cristo Redentor), diácono ativo, durante
décadas. Deixa profunda saudade no
coração da esposa Iolanda, parentes, amigos
e irmãos. A Cerimônia da Esperança Cristã
aconteceu no dia 20/12/2018, no Cemitério
Jardim da Saudade de Sulacap, conduzida
pelo 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 16.21

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.

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.
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

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

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

Culto Verpertino – 19 horas.
Grupo Musical da Catedral

Segunda 31:
Culto de Vigília – 22h30.
“Ano Novo”.



Ano Novo recebe-se na Igreja
Venha, com a família, participar do culto
de Vígilia. Dia 31, às 22:30h. Vamos receber
o ano de 2019 com esperança, alegria e em
oração!

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.

Festa da Colheita.
Neste domingo, no Culto Matutino, às
10:30h, teremos recepção de novos
membros,  denominada Festa da Colheita.
Há um lugar pra você entre nós!

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. Na semana que
há feriados a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. O material deve ser entregue
somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um
instrumento de evangelização e para
produzi-lo são necessárias quatro etapas:
coleta do material, diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos a
colaboração e a compreensão de todos.

O Sistema Presbiteriano – Ministro do Evangelho

Art.45 - A passagem de um ministro para outro Presbitério ou para outra comunidade
evangélica, far-se-á por meio de carta de transferência com destino determinado. En-
quanto não for aceito continua o ministro sob jurisdição do Concílio que expediu a
carta.

§ 1º - A carta de transferência é válida por um ano a contar da expedição.
§ 2º - Nenhum Presbitério poderá dar carta de transferência a ministro em licença

para tratar de interesses particulares, sem que primeiro o ministro regularize sua situação.
Art.46 - A admissão de um ministro que venha de outro Presbitério dependerá da conve-

niência do Concílio que o admitir, podendo, ainda, este último, procurar conhecer suas
opiniões teológicas

Art.49 - O ministro poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de trabalho
ou invalidez.

§ 1º - Ao atingir trinta e cinco anos de atividades efetivas, inclusive a licenciatura, o
ministro terá direito à jubilação.

§ 2º - Ao completar setenta anos de idade a jubilação será compulsória.
§ 3º - A lei ordinária regulamentará a jubilação por motivo de saúde ou invalidez.
§ 4º - A jubilação põe fim ao exercício pastoral: não importa, porém, na perda dos

privilégios de ministro a saber: pregar o evangelho, ministrar os sacramentos, presidir
Conselho, quando convidado, e ser eleito secretário executivo ou tesoureiro.

§ 5º - O ministro jubilado, embora membro dos Concílios, não tem direito a voto:
tê-lo-á se eleito secretário executivo ou tesoureiro.

§ 6º - Cabe ao Presbitério propor a jubilação e ao Supremo Concílio efetivá-la de
acordo com a lei de jubilação que estiver em vigor.

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO.”

Leitura Bíblica: João 8.30-47 - Presb. Jorge
Apocalypses

Cântico: “Este Reino”

Jesus, justiça de Deus Filho do homem,
filho de Deus.
Seu reino vem Jesus, por nós
sacrificado,
Glorificado, justificador Seu reino vem!

Este reino não findará,
Sua glória é eterna,
Pois a majestade e força
Deste rei chegou a nós.
O seu reino, seu domínio,
Seu poder e autoridade não têm fim.
Jesus, justiça de Deus!

Jesus, a exata expressão
Do amor de Deus, da sua graça,
Do Seu perdão.
Jesus, Deus santo e adorado,
Glorificado, justificador,
Seu reino vem!

Jesus, justiça de Deus.
Jesus, justiça de Deus.

TEMA DA MENSAGEM

“O Fracasso Nunca é Definitivo; o
Segredo do Sucesso é Nunca Desistir”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“DEDICAÇÃO AO SALVADOR”

Cântico: “Nas Estrelas”

Nas estrelas vejo a sua mão,
E no vento ouço a sua voz,
Deus domina sobre terra e mar:
O que Ele é pra mim?

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

Te que um dia 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
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Adoração Sem Limites”

O que darei?
O que darei a Ti
Pelos benefícios,
Feitos a mim?
Me lembrarei,
Me lembrarei, Senhor,
de Tuas grandes obras.

Não há outro além de Ti,
Não, não há. Não, não há.
Meu desejo é Te adorar,
Mais e mais, Mais e mais.

Sem limites,
Me entregarei,
Te adorarei,
Maravilhoso Deus!
Mais que palavras,
Te dou meu coração,
Receba o melhor da minha adoração!



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom
23Dez18 -  Equipe C:  Roberto
Marinho, Willians 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 27Dez18 – Willians Araújo
 
Próxima semana: Dom 30Dez18 - 
Equipe D:  Filipe Agum, Tiago
Trindade, Nelson de Paula, Ricardo Bezerra,
Rosibeti Silva, Sérgio Branco, Thiago
Castilho, Vitor Araújo, João Luiz (Púlpito
8h), Antônio Gouvêa (Púlpito 10h30), e
Archidemes Campos (Púlpito 19h) .  Qui
3Jan19 – Tiago Trindade

Gratidão - Agradecemos de forma especial
aos líderes das Equipes de Plantões de
2018: Marcelo Magalhães, Leonardo
Trindade, George Washington, Jerson
Neto, Roberto Marinho, Willians
Araújo, Filipe Agum e Tiago
Trindade. Suas presenças, atitudes e
exemplos foram fundamentais para que
todas as atividades dos plantões fossem
realizadas com zelo, pontualidade, atenção
e amor. Que o Senhor renove suas forças e
derrame bênçãos sem medidas sobre suas
preciosas vidas e famílias.

Gratidão II – Nosso agradecimento
especial também às lideranças dos GAD
(Grupo de Ação Diaconal) de
2018:Instituições – Adeclen e Elizabeth,
Suporte – Roberto Azeredo e Roberto
Marinho, Solidariedade – Lilian Canto
e Leandro Trindade, Comunicação e
Eventos – João Henrique e Sérgio
Branco, Finanças – José Arteiro e Mário
Sérgio, e Comunidade – Archidemes
Campos . A dedicação, entusiasmo,
criatividade e persistência tornaram o
trabalho possível e os frutos incontáveis.
Rogamos que o Senhor recompense o
trabalho, e renove suas forças, fé e visão para
o próximo ano.

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  C EL UL AR o u C ONV ERS AS
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

Feliz Natal - A SAF RIO deseja a todas as
sócias e familiares um Natal abençoado,
cheio de paz com Jesus, sendo o principal
homenageado.

Parabéns à diretoria reeleita para o ano
2019. Que Deus as abençoe e continue
capacitando a cada uma nas suas referidas
funções.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Feliz Natal: com o coração grato a Deus
pelo transcurso de mais um ano de muitas
realizações desejamos a todos um Feliz e
abençoado Natal! É tempo de comemorar
a vida, espalhar o amor e semear a esperança.
Mas não esqueça que melhor do que todos
os presentes por baixo da árvore de Natal
é a presença de uma família feliz em cada
lar. Natal é a presença de Jesus Cristo em

Está vestido,
do arco-íris,
Sons de trovão,
luzes, relâmpagos.
Louvores, honra e glória,
Força e poder pra sempre,
Ao único Rei eternamente!

Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-Poderoso,
Que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos reis,
És tudo para mim
e eu Te adorarei!

Maravilhado, extasiado,
Eu fico ao ouvir Teu nome!

Jesus, Teu nome é força,
é fôlego de vida,
Misteriosa água viva

“CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR.”

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)

Cântico: “É de Coração”

Como descrever,
Como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar

Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração
tudo o que eu disser
Num hino de louvor
A Jesus de Nazaré.

E 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 ali
Pra me resgatar.

Tu me conheces bem
e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM O SALVADOR.”

Motivos de Oração

Cântico: “Nada Temerei”

Se o mar se agitar
E tudo escurecer
E parecer que eu
Não vou sobreviver.
Se o meu coração
Sentir que é o fim,
Eu vou manter meus olhos
firmes no Senhor.

Circunstâncias não alteram as promessas
do Senhor.
Tudo contribui para o meu bem.
Céus e terra vão passar, mas o meu Deus
não falhará.
Seu amor brilhará
E sempre cuidará de mim!

Nada temerei,
Eu sei que não estou sozinho,
O Todo-Poderoso é o meu amigo.
Sua voz acalma o mar,
Faz milagre acontecer,
Posso crer e descansar em Deus!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Sociedade Internas

nossos corações todos os dias do ano. Feliz
Natal!

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.

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 programe-
se!

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 na última segunda-feira, (17 de
Dezembro), do Presbítero Elias Mendes
Borges, pai da Encontreira Euci (do
Márcio). Oremos pela família enlutada,
pedindo consolação e graça sobre todos.
“Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e
não haverá mais morte, nem haverá mais
pranto, nem lamento, nem dor; porque já
as primeiras coisas são passadas”, (Ap 21:4).

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
solidariza-se nesse momento de pesar com
o casal de encontreiros Mário e Vânia
Dutra pelo falecimento, no dia 14 de
dezembro do pai do Mário, Sr Marino
Fernandes. Que o consolo do Senhor, para
toda a família, menor e maior, esteja
firmado na Escritura que diz: “Palavra fiel

é esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos.” (2 Tm 2:11)

OÁSIS

Comemorações do Natal.  O Movimento
Oásis agradece a todos que colaboraram nas
comemorações natalinas do Oásis. Um
delicioso almoço, participação ativa dos
sócios e da equipe de apoio da administração
e pela carinhosa presença. Muito obrigada.
Agradecemos ao arquiteto Da Costa pela
doação do projeto do armário.
Atenção agende esta data!!!  Dia 12/01/
2019 estaremos nos confraternizando em
Teresópolis. Faça a sua inscrição. As vagas
são limitadas.
Reunião de oração: 7/1/2019, 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!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Confraternização: foi uma benção o nosso
Festival de Pizzas! Muito agradável o nosso
bate-papo com direito à muita pizza, caldos
e massas! Louvado seja a Deus pela
comunhão entre os irmãos e nossas famílias! 
Devocional: Tivemos nossa última reunião
devocional no domingo passado. O diác.
Will Araújo trouxe uma breve reflexão
bíblica sobre humildade cristã. Foi um
momento proveitoso de edificação
espiritual no qual pudemos inclusive
compartilhar nossas experiências de vida
nesta área. Ao final ainda tivemos um
delicioso bolo. UPH é muita
confraternização com os irmãos! 
Feliz Natal: a diretoria da UPH-Rio deseja
a todos os sócios, colaboradores e familiares
um ótimo Natal na presença do Senhor do
Natal! “Porque um menino nos nasceu, um
filho se nos deu; o governo está sobre os
seus ombros; e o seu nome será:
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz” Isaías 9:6.

Culto Vespertino
 - 19:30h -

“ADORAÇÃO AO SALVADOR”

Prelúdio: 237 HNC “Jesus Nasceu.”
Vinde, cantai, Jesus nasceu!
À terra a luz desceu!
A graça infinda ao mundo vem
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, o Amado, o Sumo Bem!

Sim proclamai em derredor,
Que foi por grande amor
Que à terra veio o Sumo Bem,
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, humilde, ao mundo vem.

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)

Homens: “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)

Dirigente: “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)

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

Homens: “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)

Todos: “Despertado José do sono, fez
como lhe ordenara o anjo do Senhor e
recebeu sua mulher.” (Mateus 1.24)

Cântico: “Digno é o Senhor”

Graças eu Te dou, pai,
Pelo preço que pagou,
Sacrifício de amor
Que me comprou,
Ungido do Senhor.

Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, o meu Senhor.
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão,
Restaurou minha comunhão.

Digno é o Senhor,
Sobre o trono está,
Soberano Criador,
Vou sempre Te adorar.
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu,
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou.
Digno é o Senhor!

Cântico: “Canção do Apocalipse.”

Digno é o Cordeiro
que foi morto,
Santo, Santo Ele é.
Um novo cântico
ao que se assenta
sobre o trono do céu.

Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-Poderoso,
Que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos reis,
És tudo para mim
e eu Te adorarei!



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“ADORAÇÃO

AO SALVADOR”

Prelúdio

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

rebento, e das suas raízes, um renovo.”
(Isaías 11.1)

Congregação: “Repousará sobre ele o
Espírito do SENHOR, o Espírito de
sabedoria e de entendimento, o Espírito
de conselho e de fortaleza, o Espírito de
conhecimento e de temor do
SENHOR.” (Isaías 11.2)

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

237 HNC – “Jesus Nasceu.”

Oração de Adoração

“CONSAGRAÇÃO AO SALVADOR”

241 HNC – “O Nascimento de Jesus.”

Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM

DEUS PELA MEDIAÇÃO

DO SALVADOR”

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer/Grupo Vocal
do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DO SALVADOR”

Leitura Bíblica: Isaías 7.14 - Presb.Ruy Coelho

Coral Idalina Heringer/Grupo Vocal do
Oásis

TEMA DA MENSAGEM

“Emanuel: Deus Conosco.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“DEDICAÇÃO

AO SALVADOR”

 Cântico: “Nas Estrelas”

Nas estrelas vejo a sua mão
E no vento ouço a sua voz,
Deus domina sobre terra e mar,
O que ele é pra mim?

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

Té que um dia o seu amor senti,
Sua imensa graça recebi,
Descobri, então, que Deus não vive
Longe, lá no céu, sem se importar
comigo.

Mas agora ao meu lado está,
Cada dia sinto o seu cuidar,
Ajudando-me a caminhar:
Tudo ele é pra mim!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO AO “VERBO DE DEUS.”

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Do tronco de Jessé sairá um

rebento, e das suas raízes, um renovo.”
(Isaías 11.1)

Mulheres: “Repousará sobre ele o Espírito
do SENHOR, o Espírito de sabedoria e
de entendimento, o Espírito de conselho e
de fortaleza, o Espírito de conhecimento e
de temor do SENHOR.” (Isaías 11.2)

Homens: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. 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 1.1-2)

Coral: “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)

Todos: “Porque um menino nos nasceu, um
filho se nos deu; o governo está sobre os
seus ombros; e o seu nome será:
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz;” (Isaías 9.6)

230 HNC – “Adoração.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO “DEUS FORTE.”

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, 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 2.1,9 a 11)

239 HNC – “Nasce Jesus.”

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Renato

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM “O PAI DA

ETERNIDADE.”

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

RECEPÇÃO DE MEMBROS.

336 HNC – “Transformação.”

Profissões de Fé e Batismos
Oração

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO

“MARAVILHOSO CONSELHEIRO.”

Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Alex Barbosa Vieira

“DEDICAÇÃO AO “PRÍNCIPE DA PAZ”

241 HNC – “O Nascimento de Jesus.” –
1ª e 3ª estrofes

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Natal: Cristo nasceu na história e no
coração dos homens.” I.C.


