
Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintam-
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Assembleia Geral Extraordinária – AGE
O Conselho convoca à Igreja para reunir-
se em Assembleia Geral extraordinária, dia
5 de dezembro de 2019 (quinta-feira) às 19
horas, em segunda convocação, tendo
como pauta “ A aprovação da reforma do
estatuto da Igreja – IPRJ.” O estatuto
impresso será disponibilizado aos
participantes da Assembleia.

Lançamento da Nova Capela no AVB
– Uma oferta de Amor! - 14 Dez 19
Os preparativos para essa grande obra
estão em andamento. A Catedral vai ter uma
nova Capela no AVB a partir de maio de
2020. Nosso desejo é ver o envolvimento
e a participação de toda a Igreja nesse
abençoado empreendimento. Contamos
com as suas orações para o bom andamento
dos trabalhos de edificação da nova Capela,
bem como com a sua presença no dia 14
de Dezembro (11h) para um Culto de
Gratidão a Deus, Lançamento da Obra e
Almoço no AVB. Se chegar um pouco antes
(1oh) poderá tomar um delicioso café da
manhã e se ficar até 16h, vai ser servido um
bolo com café. Para a programação do dia
14 Dez (sábado), estamos disponibilizando
CONVITES para o Almoço a R$ 50,00

(cincoenta Reais) por pessoa. As Sociedades
Internas e os diversos Ministérios e
Departamentos estão de posse desses
Convites. Do valor citado, uma parcela você
já estará contribuindo para as necessidades
complementares da Nova Capela:
sonorização, climatização, mobiliário
complementar, etc. Mesmo que você não
possa comparecer, adquira um ou mais
convites e participe dessa obra de amor.
Outra forma de participar é oferecer carona
para aqueles que desejam ir e não possuem
condução. Preencha a FICHA DE
CARONA, informando sua disponibilidade
e também a sua necessidade de transporte.
Tanto os CONVITES, como as FICHAS
DE CARONA estarão disponíveis na área
de convivência da Cantina após os cultos.
O INÍCIO da obra será no dia 6 de Janeiro
de 2020, com a previsão de que, em até 5
meses, fique totalmente pronta para uso. Dê
uma olhada no cartaz na entrada do Templo
e na área de convivência da cantina e
contemple, por fé, o que para Deus já está
concretizado! Levantemo-nos e
construamos...(Ne 2:18b).
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Sejamos gratos
“Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, 16 e prostrou-se com o rosto em

terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era samaritano.” Lc 17. 15

Foi aproximadamente no ano de 1629, que um grupo de 700 homens, chamados de
puritanos, embarcou em um navio e viajou em busca do Novo Mundo. A Revolução Puritana foi um
movimento surgido na Inglaterra no século XVII, que rejeitava tanto a Igreja Romana como o ritualismo
e organização episcopal na Igreja Anglicana.

As críticas à política da rainha Isabel I partiram de grupos calvinistas ingleses, que foram
denominados puritanos porque pretendiam purificar a Igreja Anglicana, retirando-lhe os resíduos do
catolicismo, de modo a tornar sua liturgia mais próxima do calvinismo.

O movimento foi perseguido na Inglaterra, razão pela qual muitos deixaram o país, em
busca de outros lugares com maior liberdade religiosa. Um grupo, liderado por John Winthrop,
chegou às colinas da Nova Inglaterra, na América do Norte, em abril de 1630. Eles fretaram um navio,
venderam todos os seus bens e, junto com as suas famílias, partiram rumo a América para fundar uma
colônia a que chamariam Nova Inglaterra.

Esse grupo chegou às colinas da Nova Inglaterra em abril de 1630. O objetivo era encontrar
um lugar em que pudessem viver em liberdade, mas segundo a ética do Evangelho e firmados em um
compromisso com a Palavra de Deus. Porém, os primeiros pioneiros puritanos morreram devorados
por lobos e castigados pelo inverno. Mais tarde, eles se firmar e estabeleceram as primeiras bases da
nação que hoje é conhecida como Estados Unidos da América.

Ao recolherem, pela primeira vez, o fruto da terra que cultivavam; os puritanos e suas famílias,
juntamente com os primeiros habitantes que naquela terra moravam, promoveram uma cerimônia que
é conhecida até hoje como o dia de ações de graças.

Nesta história dos puritanos, algo deve nos chamar atenção. Eles poderiam ter criado um dia
para lembrar dos que haviam morrido, ou para lembrar dos sofrimentos e lutas que enfrentaram para
chegar aos Estados Unidos, mas em vez de exaltar seus mártires ou as dificuldades que enfrentaram,
criaram um dia para expressar sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas.

No texto bíblico lido, Jesus está viajando no caminho para Jerusalém, ora acompanhado
de muitos, ora só dos discípulos, então encontra dez leprosos. Cura todos, mas apenas um volta para
lhe render louvores. Naquela ocasião, como nos lembra o texto bíblico, o Senhor andava por Samaria
e Galileia. Mesmo estando distante do lugar onde Cristo estava, um daqueles (ex)leprosos resolveu
voltar ao encontro de Jesus para expressar sua adoração e gratidão.

O texto afirma três características do coração agradecido desse homem. Em primeiro lugar, o
homem curado PERCEBEU A INTERVENÇÃO DE JESUS (“Um dos dez, vendo que fora
curado...”); em segundo lugar, ELE RETORNOU A JESUS DANDO GLÓRIA (“Vendo que fora
curado, voltou dando glória a Deus...”) e por fim ELE TESTEMUNHOU A TODOS A SUA BÊNÇÃO
(“dando glória a Deus em alta voz”). A nossa oração é que essas características sejam também encontradas
em cada um de nós para a glória do Senhor.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja



Campanha “Tudo Se Fez Novo”
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo.” (2 Co 5:17)
Começamos neste domingo a entrega e
consagração de nossos compromissos para
a Campanha “Tudo se Fez Novo”, que visa
à realização de um conjunto de obras em
nossa Igreja. Para tanto, é importante que
todos utilizem o envelope especial
disponibilizado nos escaninhos dos bancos
ou solicite o envelope aos nossos diáconos.
Solicitamos a todos que fizerem suas
contribuições via internet, que utilizem o
centavo 0,31, o qual identificará tratar-se de
contribuição para a Campanha.
No domingo passado, muitos tiveram a
oportunidade de informar o compromisso
que Deus colocou em seu coração. Aqueles
que não o fizeram, ainda terão a
oportunidade de fazê-lo não só neste
domingo como também nos próximos.
Aqueles que desejarem, podem informar
sua identificação. Esta providência muito
contribuirá para o planejamento da execução
das obras programadas.
O Conselho informa que está, em paralelo,
tomando as providências para realização, no
próximo ano, da restauração necessária do
templo, a qual não integra esta campanha.
A igreja será, oportunamente, informada.
Uma recomendação muito importante para
todos os membros: a Igreja possui seus
compromissos regulares que são supridos
pelos dízimos e ofertas de seus membros.
Assim, apela a todos no sentido de fazerem
suas contribuições para esta Campanha, sem
comprometer estes seus compromissos
regulares.
Não deixe de participar desta Campanha,
que visa melhorar as condições de conforto
para o atendimento aos membros da Igreja
e aos nossos visitantes. Se nossos
antepassados foram capazes de construir,
Deus dará condições a geração atual de
manter e melhorar nossas instalações. Que
o Senhor motive a Igreja a participar de mais
este esforço, visando ao progresso do
Evangelho em nosso meio.

“Pesquisa Sobre Obras”
É apresentado o resultado da pesquisa sobre
as obras do “Projeto Tudo se Fez Novo”,
realizada junto aos membros da Igreja. Esta
apuração certamente será de grande
importância para as tomadas de decisões
pelo Conselho, no planejamento da
execução das obras. 

• TELHADO do Edifício Antônio
Trajano
• BANHEIROS do estacionamento
• ELEVADOR para acesso Edifício
Simonton
• GUARITA apoio à segurança patrimonial
• COBERTURA: área de lazer das crianças
• COBERTURA: estacionamento Hall e
salas
• BANHEIROS na parte de trás do
templo
• BANHEIRO para a área do Coral
• ELEVADOR para a área do Coral
• FECHAMENTO Hall da Cantina e
reforma piso
• ESPAÇO para depósito e lixo
• MELHORAMENTOS da quadra de
esporte
• REFORMA do gabinete pastoral.

 Muitos comentários foram apresentados,
os quais serão de grande utilidade para o
andamento do Projeto e para as demais
ações necessárias às melhorias da
infraestrutura de nossa Igreja”.

Últimas Semanas para a venda do Pão
Diário! 
Estamos oferecendo 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
alimentarmos mais uma vez com reflexões
abençoadas.  Além de adquirir para sua família,
com carinho temos  unidades preparadas já
em sacolas de presentes para você abençoar
familiares e amigos.  Estaremos com os
devocionários após os cultos dominicais e
também durante a semana na recepção.
Conseguimos exemplares no valor de R$
10,00 cada. Participe deste projeto! Presenteie
as pessoas que você ama com a Palavra de
Deus!

ENTREGA DAS CAIXAS DE
SAPATO – Você pode deixar na recepção
ou entregar na marcha dos dízimos e ofertas.
É muito importante entregar esta semana, pois
emana que vem começam as entregas.  As
visitas acontecerão nas seguintes datas: 11 de
dezembro – 9h (Lar de Vasti/ Caxias), 11 de
dezembro – 14h (Projeto Social Espaço
Esperança - Caxias), 14 de dezembro- 8h
(Clube dos Paraplégicos) e  18 de dezembro
– 14h (Projeto Desvendando os olhos –
Sepetiba.  Observe alguns esclarecimentos
importantes para algumas dúvidas:
1- Estou sem etiqueta da minha caixa.
É só procurar no final do culto no hall da

cantina a mesa da caixa de sapato que você
receberá a etiqueta.

2- Não sei encapar caixa.
Estamos com um grupo de voluntários

disponíveis para encapar a sua caixa. É só
você trazer a caixa vazia e as lembrancinhas.
Temos o papel para encapar.

3- Estou sem tempo para fazer uma caixa, mas
quero ajudar.

Você pode procurar a equipe da Caixa de
Sapato no hall e fazer sua doação direta em
dinheiro. Você dá o seu nome e adota uma
criança. A equipe do Caixa de Sapato irá
providenciar a caixa e comprar as
lembrancinhas.

4- Posso doar brinquedos e matériais escolares
avulsos? Sim. Isso nos ajudará a enviar todas
as caixas cheinhas de lembrancinhas.

 
UPA RIO
Na último domingo, dia 24, a UPA Rio,
reunida em assembléia  presidida pelo
Presb. Ruy Coelho, elegeu sua diretoria para
2020, que ficou assim constituída:
Presidente: Matheus Nogueira Marques
Vice-Presidente: Alexandre Themístocles de
Vasconcelos Filho
1ª Secretária: Ana Luiza Melo dos Santos
2ª Secretária: Luiza Araújo Werner
Tesoureiro: Théo Luiz de Mattos Couto de
SouzaQue  Deus Abençoe os Eleitos e
Respectivas Famílias!

O Movimento Oásis Homenageia
Dando continuidade às comemorações dos
30 anos de atividades, o movimento Oásis
homenageia hoje, no culto matutino, às
10:30h, o Rev. Renato Lopes Porpino,
Francisco Franco, Lêda Bonard Franco e
Talita Franco Rodrigues, com uma linda
placa, expressando gratidão aos queridos
irmãos pela cooperação e trabalho dedicado
e de excelência que prestam a Deus através
do movimento Oásis.

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

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.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 01 Dez
19 -  Equipe D:  Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, George Washington, Iracema Ferreira,
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago
Trindade, Jonas de Souza (Púlpito 8h), Jorge
Gorne (Púlpito 10h30), e  Marcelo
Magalhães (Púlpito 19h).   Qui 05 Nov 19
–Culto Vida e Fé - Todos da equipe! 

Próxima semana:  Dom 08 Dez 19 - 
Equipe D:  Mário Sérgio, Sérgio Branco, José
Arteiro, José Vinícius, Luiz Cláudio, Marcelo
Freitas, Rejane Queiroz, Walter Cascardo, 
João Henrique (Púlpito 8h),  João
Márcio (Púlpito 10h30), e Jerson Ferreira
Neto (Púlpito 19h).   Qui 12 Nov 19 – Culto
Vida e Fé - Todos da equipe!

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados a Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br 

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Plenária - dia 5, 5ª  feira, às 13h,
Encontro Ana, e às 14h30, reunião Plenária
no Templo.

Congresso Anual da Federação de SAFs
do PRJN - dia 7, sábado, das 9h às 16h na
Igreja de Copacabana.

Confraternização de Final de Ano - dia
10, no Sítio da Papai..

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano:
ESPERANÇA EM TEMPO DE CRISE

“Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança.” (Lm 3:21)

Última Reunião Mensal do Ano – Dentro
da temática anual “Esperança em Tempo de
Crise”, tivemos na última terça-feira, mais
uma oportunidade de sermos ministrados pela
Palavra do Senhor em prol do Casamento e
da família por intermédio da nossa amada
Encontreira Adriana Maia.

Bazar da Amizade – ocorreu ontem e o ECCC
se fez representar, mais uma vez, por intermédio
da barraca do bolinho de bacalhau e da
rosquinha. Agradecemos a todos que
prestigiaram a nossa barraca e em especial aos
nossos irmãos Encontreiros que participaram
dessa festa de comunhão cristã e a ajudaram
nos trabalhos.

XXIV RECCC 6 a 8 Nov 20 no Hotel
Atlântico Búzios – O Lançamento ocorreu
na Reunião Mensal de 26 Nov. Você não pôde
comparecer? Não tem problema, desde que
procure, em breve, fazer contato com o Casal
Procurador Cleide e Gouvêa, (Gestão 2020/
2021), para preencher a sua ficha, entregando
os cheques para parcelamento em até 11 suaves
prestações, sendo o 1º cheque para 05 Dez 19.
Agende a data de 6 a 8 Nov 2020 e não fique
de fora desse precioso investimento no seu
relacionamento conjugal. Aqueles que
reservaram vaga, durante o último
Reencontro, terão sua vaga garantida, até
dia 05/12/19(prazo para entrega dos
cheques e pagamento da 1ª parcela).

Cantata de Natal com o Coral Edineia
Bastos (ECCC): Com o título “UMA
ORAÇÃO NO NATAL” acontecerá HOJE,
às 19:00h, 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. Participe, traga seus
familiares e convide amigos para louvarmos ao
Senhor juntos, gratos pelo presente maravilhoso
que recebemos.

Agenda 2019 encerrando - dia 3
Dezembro: Reunião de Oração e Gratidão
pelas Bênçãos recebidas. Tragam um objeto
que simbolize sua gratidão... Dia 7 de
Dezembro: Confraternização de Final de Ano.
Aguardamos os casais que se inscreveram,
para um maravilhoso momento de
confraternização e encerramento das
atividades de 2019.

Agenda 2020 – foi entregue na última Reunião
Mensal e estará sendo distribuída nos demais
eventos deste ano, bem como será
disponibilizada no site da Catedral. Veja lá e se
programe para 2020.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, esta

Sociedade Internas

semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O amor
de um homem por uma mulher é muito mais
profundo e verdadeiro quando Deus acontece
primeiro na vida do casal.

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de Encontreiros
Euci e Márcio, em virtude do falecimento da
Srª NAZIR Bastos Almeida, mãe do nosso
querido Encontreiro. A Cerimônia da Esperança
Cristã ocorreu no domingo passado, onde a
Igreja do Senhor, como Corpo unido se fez
presente. 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)

MOVIMENTO OÁSIS

Comemorando o Natal!! O Movimento
Oásis convida à Igreja, para juntos nos
confraternizarmos, com um almoço no dia
15/12/19, às 13:30h, no salão Álvaro Reis.
Faça a sua inscrição com Irani e Bernadeth.
Não Falte!!!

Reunião de oração: Muito temos a
agradecer pelas bênçãos recebidas e colocar
no altar as nossas petições pela família, Igreja,
país . Todas as segundas feira às 18:30h, nos
reunimos para nossa reunião de oração. Venha
e coloque tudo no altar do Senhor, pois Ele é
fiel! Não falte!!

Ensaio do Grupo de louvor: Toda Quarta
– feira, às 17h , no templo, estamos reunidos,
com o regente Ilem Vargas, para aprendermos
hinos de louvor ao Senhor. Você está só?
Integre-se!!
Aviso: Dia 08/12/19 não teremos devocional.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional-  Nesse domingo às 17:30h, nós
teremos nossa devocional com a palavra do
Diác. Sérgio Santos. Venha estar conosco!
Será uma bênção;

Diretoria 2020- A Nova diretoria da UPA -
Rio foi eleita no último domingo! Diretoria é:
Presidente: Matheus Nogueira Marques  Vice-

Presidente: Alexandre Themístocles de
Vasconcelos Filho
1ª Secretária: Ana Luiza Melo dos Santos
2ª Secretária: Luiza Araújo Werner
Tesoureiro: Théo Luiz de Mattos Couto de
Souza.Que Deus abençoe a diretoria de 2020!

Eba- Todo domingo, às 09h, temos escola
bíblica na linguagem própria para
adolescentes! Você é nosso convidado, venha
estar conosco.

Informações- Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre ligado nas
nossas programações! Instagram: @upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Oração: Hoje temos reunião de oração. A
última do ano! Estaremos reunidos na sala da
UPH, às 18h. Vamos agradecer ao Senhor
pelo bom ano que tivemos!

Arte e Fé: a Federação de homens do nosso
presbitério está organizando a 2ª edição do
evento Arte e Fé. Teremos a presença de
dois músicos evangélicos muito talentosos:
Guilherme Kerr e Cezar Elbert. Acontecerá
neste sábado (7/12), às 17h, na Igreja
Presbiteriana Luz do Mundo. O endereço é
Rua Pereira da Silva, 575, Laranjeiras.
Imperdível!

Federação: muita coisa acontecendo neste
fim de ano! O Congresso da Federação de
Homens do nosso presbitério acontecerá no
segundo sábado deste mês (14/12), na sala
Pb. Miguel dos Santos, às 9h.

ECOS DA CATEDRAL

São inúmeras as formas disponíveis que se
apresentam para o nosso crescimento espiritual.
Basta decidir usar o que Deus tem preparado
para você. Hora de preparar e planejar o “Ano
Novo - 2020”. Inclua em seus planos visitar/
participar de um pequeno grupo - ECOS.
Podemos garantir que você vai experimentar o
Novo de Deus, semana após semana. Então,
podemos contar com você em 2020? Ficam
aqui nossos contatos: e-mail: ecos
@catedralrio.org.br. celular:  98193.9584



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Portanto, o Senhor mesmo vos

dará um sinal: eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho e lhe chamará
Emanuel.” (Is 7.14)

Congregação: “Ela dará à luz um filho e
lhe porás o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos pecados
deles. Ora, tudo isto aconteceu para que
se cumprisse o que fora dito pelo Senhor
por intermédio do profeta.”
(Mt 1. 21-22)

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).” (Mt 1.23)

237 HNC – “Jesus Nasceu.”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

231 HNC – “O Primeiro Natal.”
     1ª a 2ª Esfrofes

Oração de Consagração:  Diác. Jonas de
Souza

Pastorais

“DA OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO.” SL 55.1

Motivos de oração
Solo: Jonas de Souza

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI...” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Antônio Gouvêa
Solo: Jonas de Souza

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“...A GRAÇA SEJA COM TODOS

VÓS.”  TITO 3.15

231 HNC – “O Primeiro Natal.”
     5ª Esfrofe

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “No princípio era o Verbo, e o

Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. Ele estava no princípio com
Deus.”(Jo 1. 1-2)

Mulheres: “Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele, e, sem ele, nada do
que foi feito se fez. A vida estava nele e a
vida era a luz dos homens.”(Jo 1.3-4)

Homens: A luz resplandece nas trevas, e as
trevas não prevaleceram contra ela. A
saber, a verdadeira luz, que, vinda ao
mundo, ilumina a todo homem.”
(Jo 1.5 e  9).

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. Porque todos nós temos
recebido da sua plenitude e graça sobre
graça.” (Jo 1.14 e 16)

Todos: “Porque a lei foi dada por
intermédio de Moisés; a graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Ao
Deus único e sábio seja dada glória, por
meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos
séculos. Amém!” (Jo 1. 17; Rm 16.27 )

240 HNC – “Louvor Angelical.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “Uma estrela cintilante
de ofuscante e rara luz, conduziu os sábios

magos junto ao berço de Jesus, o
fertaram-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 seu Único Filho, Cristo, nosso
Redentor!”

236 HNC – “Em Linda Noite.”

242 HNC – “Os Anjos e o Natal.”
            1ª e 4ª Estrofes

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne
Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica:   - Presbítero Assuero Silva

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Leitura Uníssona: “Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas
isericórdias, apaga as minhas
transgressões.  Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas
iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável.” (Sl 51. 1-2,9-10)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

“CEIA DO SENHOR”

Ministração do Pão:

157 HNC – “Segurança em Crsito.”

Cântico: “Há Momentos”

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

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,

Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar!

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

Ministração do Vinho:

146 HNC – “Segurança do Crente.”

Cântico: “Vivi tão longe do Senhor”

1. Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar ! (Bis)
Transformou meu ser,

Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar.

2. Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.

3. Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador!

“DEDICAÇÃO E ENVIO.”

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
Recessional

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações
Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno

Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Jandyra Carvalho, Rute Leão,
Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos, Rosa Ferreira Bessa. Lavínia Bonard
FrancoNery , Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos e Suzana Santana.

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Segunda-feira 04:    Salmo 28:6-9
Terça-feira 05:  Salmo 67
Quarta-feira 06:    Lucas 1:5-17
Quinta-feira 07:   Rute 4:13-17

Sexta-feira 08:     Salmo 141
Sábado 09:   Apocalipse 22:1-5
Domingo 10:   2 Coríntios 1:3-7

Aniversário de Nascimento
Hoje: Evodia Ribeiro de Oliveira, Gabriel Luiz Ramos Couto de Souza, Inês Regina Nogueira

Guebel, Isabel Cristina Moraes Gomes, Luiz Felipe Lopes Spesanes, Maria Clara Barbosa
Ribeiro, Marilda Fernandes de Brito, Nelson Lopes de Oliveira.

Seg 02: Ana Júlia Tavares Braga de Souza Santos, Antonio José de Souza, Euzilea Henriques
de Sá, Maria da Penha Ferreira de Souza, Regina Helena Conceição de Araujo, Rosa Maria
do Nascimento dos Santos, Zeny Purificação Martorel.

Ter 03: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes, Eunice do Nascimento Barbosa
Qua 04: Ana Claudia Lopes Silva.
Qui 05: Denise Pinto de Sousa Almeida, Fabiane Santi Freitas, Hélio Eduardo da Silva,

Maria Cristiane de Araujo Alves, Rosangela Salgado Mousovich, Yolanda da Silva.
Sex 06: Esther Nunes de Almeida Rocha, José Antônio Gomes de Oliveira, Maria Carolina

de Siqueira Tenório Cavalcanti, Yolanda Cunha de Souza.
Sáb 07: Jorge Ricardo Arrabal, José do Lago Rocha, Leonir Teixeira da Silveira, Marcelo

Magalhães Castro, Presb. Paulo Guilherme Freitas Sayão, Priscila Flausino Martins, Silvana
Cardoso Vieira Couto.

Aniversário de Casamento
Hoje: Jorge Maia Mendes da Silva e Dircilene Santos Maia Mendes da Silva, Ulisses Simas

Huguenim e Cintia Danieli Abrantes Huguenim, Raphael Souza Werling de Oliveira e
Indiane Bertuol Werling de Oliveira

Seg 02: Diác. Sérgio Dias dos Santos e Eliza Gabriela dos Santos Melo.
Qui 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.

Sex 06: Samuel Gonçalves Dias e Rogeria de Souza da Silva Dias, Marcus Raimundo Soares
da Silva e Regina do Socorro Barrella de Oliveira.

Sáb 07: Carlos Alberto Lopes da Silva Coimbra e Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Neste Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Pb. Roberto Marinho; 19 horas: Rev.
Renato Porpino.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Gelbson Improta; 10h30min: Rev. Guaraci Sathler; 19 horas:
Rev. Guilherme Sayão.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Licia Barbosa - Sônia Cruz - Valéria Gorne Noite: Rosa Lúcia

UM CORAÇÃO GRATO
 

Sem dúvida nenhuma, nosso Deus é muito generoso. A cada dia, Ele nos cerca de bondade
e misericórdia, de favor e compaixão. No entanto, na correria louca da nossa era, muito de seu amor e
cuidado passam despercebidos por nós. Sequer precisamos recorrer ao tal clichê de que só damos valor
às coisas quando já não as temos mais. Sabemos. Sim, sabemos. Sabemos que deixamos se esvaírem
por entre os nossos dedos as verdadeiras riquezas da vida, as pequenas singelezas do cotidiano. Só
vemos o presente de conviver com as pessoas quando elas se vão, só valorizamos nosso corpo quando
a doença ou o avançar da idade nos roubam inteireza e nos impõem limitações... e por aí vai... Esse
texto não é, pois, sobre uma verdade desconhecida, mas, tão somente sobre a dificuldade de que todos
nós compartilhamos de desfrutar do que recebemos do alto.

O Senhor nos orienta em 1 Tessalonicenses 5.18 : “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para convosco.” Mas, por que o Pai nos aconselha assim? Tenho alguns palpites...  A
gratidão deixa nossa vida mais macia, acende o nosso riso, vai empurrando de mansinho a ansiedade
porta afora do nosso coração, pois nos lembra do tanto que temos recebido sem merecer e do cuidado
fiel do Deus a quem pertencemos. As lentes da gratidão iluminam o ambiente, mudam a nossa visão,
transformam o nosso humor. Ficamos mais leves para agradeceder pelo hoje e para confiar que aquele
que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la e para cumprir tudo o que prometeu. A gratidão
faz florir nossa esperança e cultiva nossa paciência.

Muito antes das blogueiras dizerem que é bom (e, quiçá, científico) logo ao acordar se prover
de uma bela dose de “água, limão, glutamina e gratidão”, a Palavra de Deus já nos ensinava que “o
coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos”. (Pv. 17.22), e já nos
instruía a pela manhã nos apresentarmos ao Pai em oração, meditarmos na sua palavra e descansarmos
nosso coração nele: ...e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em
vossos corações; e sede agradecidos.” (Cl 3.15).  Com um coração grato fica mais fácil lembrarmos que
o agir de Deus irá muito além de tudo que sonharmos, pedirmos ou pensarmos. A gratidão nos
lembra que Deus é Deus, que Ele está no controle do amanhã e que sua vontade é boa, perfeita e
agradável. Daí então, podemos assentar nosso coração para descansar tranquilo no gramado da paz.

Como anda seu coração? Agitado e ansioso pelas incertezas que o dia traz, ou confiante e
grato pelas pequenas alegrias de cada dia? Peçamos ajuda ao Espírito Santo para desenvolvermos um
coração cheio de gratidão, que não se ressinta daquilo que ainda não recebeu, mas que contemple
deslumbrado e atento as preciosidades pequeninas que refrescam e suavizam as asperezas do nosso
cotidiano. Deus é bom.

>> Day off !!!! Vai rolar no dia 08 de dezembro! Não deixe de ir!!! Procure alguém da Diretoria da UMP
e garanta já sua vaga!

>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.

>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e Facebook: @umprio


