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“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

A proximidade do natal é acompanhada de grande euforia. Luzes, pisca-piscas, enfeites,
árvores, muito vermelho, tudo nos envolvendo num clima de festa, compras, troca de presentes.
Muitas vezes o natal é encarado como mais uma comemoração do calendário, outras vezes como
o momento de manifestar um espírito solidário, um ato de caridade, uma demonstração de afeto...
Sem dúvida esses aspectos têm o seu valor e são até importantes numa época tão conturbada
quanto a que vivemos. Sem dúvidas são brisas nesse deserto árido. Mas quando nos deparamos
com os evangelhos, que retratam a vida de Jesus Cristo, não é possível ficar passível diante do fato
que constitui o verdadeiro significado do Natal. O seu verdadeiro sentido ofusca todas as festas,
luzes, enfeites, caridades, pois ele anuncia o mais maravilhoso ato de amor: Deus revelando-se na
própria condição humana.

Todos os evangelhos relatam o acontecimento mais sublime da história humana: o
nascimento do Salvador. A peculiaridade do evangelho de Mateus é que ele faz referência
direta as promessas da vinda de um salvador expressas pelo profeta Isaías. Um paralelo entre
esses dois textos das Sagradas Escrituras é a menção do Emanuel, o Deus conosco. O peso
dessa palavra é que ela não só apresenta o nascimento do Salvador, como também, esclarece
que o Salvador é o próprio Deus. Jesus é o Deus-filho, que veio ao mundo em forma humana,
deixou sua condição de glória para, como perfeito homem e perfeito Deus, pagar o preço de
morrer no lugar de cada um de nós para, assim, nos reconciliar com Deus. Essa foi a grande
promessa de Deus em todo o Velho Testamento e cumprida em Jesus.

A nossa condição era de completo afastamento de Deus, de caminhada para a
destruição, de completa enfermidade moral e espiritual, sem qualquer possibilidade de
recuperação por conta própria. Sem temor de ser estigmatizado como antiquado, entendo –
como grande parte de nossos ancestrais no Cristianismo – que Deus num ato e demonstração
de amor enviou seu Filho, Jesus, que prontamente se ofereceu para morrer em nosso lugar.
Justificando-nos, ou seja, aplacando a ira divina ao derramar de seu próprio sangue na cruz.
Como escreve o profeta Isaías: “Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as
nossas dores levou sobre si...ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados...” (Is 53).

Que no natal possamos celebrar com grande alegria a promessa do Emanuel, o Deus-
filho conosco, Jesus Cristo e rememorar toda a sua obra de salvação, que recebemos como favor
imerecido. Que nesses momentos de festa os nossos pensamentos dirijam-se para a obra de redenção
(resgate do pecador) e de reconciliação com Deus realizada por Jesus e festejemos a Ele com
sincera adoração. Esse é o convite para celebrarmos juntos o verdadeiro sentido do Natal.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja

Natal: a festa do presente
Vem aí o Natal! Uma época mágica na qual, mesmo em meio a uma mistura de

correria e consumismo, todo mundo consegue sentir um clima diferente no ar...  O Natal
evoca sentimentos de bondade, amor, paz, é um tempo propício para reconciliações, faz todo
mundo pensar na família... Em nenhuma época do ano, as pessoas estão mais receptivas para
ouvir falar do amor de Deus, de seu perdão, da possibilidade de novos começos olhando para
o alto...
  Talvez você tenha esperado o ano inteirinho pra ter uma oportunidade de falar sobre
Jesus, sobre o amor de Deus para aquela pessoa inacessível... pois é bem possível que esse
seja um momento perfeito. Neste Natal, presenteie os que estão ao seu redor com um abraço
sincero e uma palavra amiga, gentil e cheia de esperança e afeto. Leve Jesus com carinho, fale
do presente inestimável que Jesus é. O Natal é, sim, a festa do presente: um presente
maravilhoso que recebemos de Deus há mais de dois mil anos atrás... um presente que trouxe
vida eterna, alegria e esperança para todos os que estão abatidos, para todas as famílias
divididas, para todos os que sofrem; para todos que precisam de um Salvador; para mim e
para você...
  Vai participar da decoração de Natal no trabalho? Leve seu melhor sorriso e, quem
sabe, um presépio?! Talvez ele possa te ajudar a, com muita delicadeza, partilhar que o Natal
é mesmo uma festa linda na qual celebramos a Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e
que o presépio nos lembra de que precisávamos de um Salvador e Deus o providenciou! E
que o Salvador veio, habitou entre nós cheio de graça, cheio de amor e de perdão! Veio o
Salvador! Vive o Salvador!
  Já ouviu falar naquele hábito gostoso de enviar cartões de Natal? Que tal renová-lo?
Todo mundo ama receber um cartão, uma mensagem gostosa... Capriche na mensagem! E
não deixe de falar do presente que Jesus é. Não vai dar pra comprar presentinho pra todo
mundo? Ah! Mas, enviar um cartão cheinho de Jesus, dá, hein?! (E vai ser um presentão!)
  Vai postar do Natal que você vai passar esse ano nas redes sociais? Tem um espacinho
pra falar do dono da festa? Compartilhe sobre o Natal do Senhor nos seus perfis. Poste um
versículo, uma reflexão (você pode até mesmo postar um pequeno versículo por dia ou
reflexão celebrando o advento do Natal). Uma outra ideia é escrever um texto nos seus perfis
sobre quem Jesus é pra você e sobre o que ele fez na sua vida e na sua casa. Evite polêmicas,
mas não deixe de compartilhar sobre o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas estarão
receptivas, nas próximas semanas, para ouvir você. Esse é o tempo de celebrarmos o
maravilhoso presente dos céus. Divida seu presente com alguém. Compartilhe Jesus...

 Silvana Floresta Zorreia

>> Day off !!!! Próximo domingo, dia 14 de dezembro! Não fez sua inscrição
ainda? Procure alguém da Diretoria da UMP e garanta já a 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



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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 11, às 18 horas. Será a última
reunião administrativa do ano. Pastores e
Presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Natal na Catedral
A comemoração do Natal, “O Nascimento
de Cristo,” estende-se pot todo o mês de
dezembro:

Hoje: 8h – Hinos Natalinos e Coral
Simonton; 10:30h – Hinos Natalinos e Coral
Canuto Regis; 19h – Cantata: “Pastores,
Venham Celebrar!” Grupo Gerações em
Louvor.

Dia 10 – Terça – Feira: “Recital de
Gratidão.” – APAS.

Domingo 15:  8h – Cânticos  Natalinos e
Grupo Vocal Soli Deo; 9h – Cantata Infantil
– UCP; 10:30h – Hinos Natalinos e Coral
Canuto Regis; 19:30h – Culto  de Natal –
Coral Canuto Regis.
 Participe, com toda sua família, desta linda
programação da Igreja, Preparada com
carinho e dedicação! Celebre o Natal de
Cristo na Sua Igreja!

Batismo Infantil
Yuri Jovencio Ferreira Leite Quaresma, filho
de João Francisco Ferreira Leite Quaresma
e Patrícia Jovencio da Silva, será consagrado
a Deus, através do Batismo Infantil, hoje,
no culto matutino, às 10:30h. O Batismo será
ministrado pelo Rev. Nélio Pontes
Quaresma, seu avô paterno. Que o Senhor
oriente e abençõe os pais na criação e ensino
de Yuri. Que a bênção do Senhor esteja
sobre Yuri, para que cresça em estatura,
sabedoria e graça!”

Cantata de Natal com nossas
crianças!!!!
Toda Igreja está convidada a participar da
cantata de Natal das nossas crianças, onde
contaremos e cantaremos o nascimento de
Jesus, nosso Senhor e Salvador! Será um
momento lindo de comunhão e alegria!
Reservem essa data: 15/12, às 09h, no
Templo. Venham, participem e convidem
seus familiares e amigos!

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo 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: Presb. Guaraci Sathler; 19 horas:
Presb. Guilherme Sayão.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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



Campanha “TUDO SE FEZ NOVO”
“Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é; as coisas velhas já assaram;
eis que tudo se fez novo.” (2 Co 5:17).
No domingo passado t ivemos a
portunidade de iniciar a entrega e
consagração de nossos compromissos
para com a Campanha “Tudo se Fez
Novo”, medida esta importante para o
planejamento das obras. Foi
providenciado um envelope especial para
uso nos cultos e informado de que todos
aqueles que desejarem, podem fazer suas
contribuições via internet, neste caso
utilizando o centavo 31, que identificará
as contribuições para a Campanha. Os
envelopes continuam à disposição nos
escaninhos dos bancos. É importante
registrar que o valor global das obras
programadas é da ordem de 600 mil reais.
Os compromissos já informados atingem,
até o momento, o valor equivalente a cerca
de 17% deste montante. Pela fé já nos
apropriamos da certeza de que, até o final
do próximo ano, atingiremos nosso
objetivo. Reiteramos uma recomendação
muito importante aos 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. Se
nossos antepassados foram capazes de
construir, Deus dará condições à geração
atual  de manter e  melhorar nossas
instalações. Não deixe de participar desta
Campanha, que visa melhorar as condições
de conforto para o atendimento aos
membros da Igreja e aos nossos visitantes.
Que o Senhor possa motivar a todos nós
a participar de mais este esforço, visando
ao progresso e o testemunho do
Evangelho em nosso meio.

Lançamento da Nova Capela no AVB –
Está chegando a Hora! (14 DEZ – próximo
sábado) – Os preparativos para essa grande
obra estão em pleno andamento. Contamos
com as suas orações para o bom andamento

dos trabalhos de edificação da nova Capela,
mas a sua participação neste momento é
importante! O lançamento da obra da nova
capela no AVB vai ser no próximo sábado
14 Dez, começando com um delicioso café
da manhã às 10h e logo em seguida, o Culto
de Gratidão a Deus pelo Lançamento da
Obra. Depois teremos aquele almoço e a
tarde toda para fazermos o que quisermos
naquele lindo Vale de Bênçãos. Às 16h
fecharemos a programação com um café
com bolo da melhor qualidade. Adquira seu
CONVITE para os dois cafés e o Almoço
por R$ 50,00 (cincoenta Reais), por pessoa.
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. INFELIZMENTE não teremos
ônibus para levar as pessoas devido a baixa
procura por esse meio de transporte. Por
isso, se você não tem condução e deseja ir,
preencha a FICHA DE CARONA,
informando sua disponibilidade e também
a sua necessidade de transporte. Tanto os
CONVITES, como as FICHAS DE
CARONA estão disponíveis com a
liderança da Sociedade Interna que você faz
parte, bem como com a Coordenação do
Evento, na área de convivência da Cantina,
após os cultos. Fecharemos as inscrições
ATÉ HOJE, (logo mais à noite). 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).

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

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
Franco Nery , Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos e Suzana Santana.

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

Aniversário de Nascimento
Hoje: Eudes Nazareno Nunes da Silva, Mariana Teixeira da Conceição, Regina Maria de Oliveira, Sindia

Rejane de Sousa Oliveira, Valeria Conceicao R. da Silva, Viviane Cunha de Barros Santos.
Ter 10: Celia Maria Malfitano Alves, Consuelo Salvaterra Magalhães, Edna Pereira da Silva, Flavia

Luiza Marins, Gisele Cristina de Souza Maciel, Marcio de Souza Pinto.
Qua 11: Alessandra Balbino Barbosa.
Qui 12: Akemi Nakano Samel Oliveira, Elenice Soares de Souza, Luiz Claudio Barros da Gama, Luzia

Vieira de Jesus.
Sex 13: Bathsebá Ribeiro de Almeida, Gabriel de Souza Sucupira Martins, Janete dos Santos Guedes,

Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos, Paulo Sathler Figueredo, Valdilene Borges Machado Cardoso.
Sáb 14: Aline dos Santos Santiago, Almir de Barros Teixeira Junior, Carolina Beatriz Lessa, Henrique

Jones Marques, Rita Maria da Silva.

Aniversário de Casamento
Hoje: Presb. Josmar Lazaro de Oliveira Smith e Ruth Pessanha Vianna;
Seg 09: José Antonio de Barros e Edna Aparecida de Barros Braz e Barros, Diác. Jorge da Silva Gorne

e Valeria Ramos Pinto Gorne, Fabiane Santi Freitas e Gerson de Moura Freitas;
Ter 10: Marcos Aurélio dos Santos Almeida e Iracema de Oliveira Almeida, Olivio Cesar de Melo e

Silva Stellamaris Britto, Edno Gonzaga Alves e Marlene Mandarino Alves, Alex Gomes Calixto e
Daniella Eller Irineu Calixto, Elenice Soares de Souza e Arlindo Damiani, Isaac Silva de Oliveira e
Andréa Nakano Samel;

Qua 11: Diác. Fabio Arrighi e Ana Alice Lins Arrighi;
Qui 12: Diác. Humberto Vitorino da Silva Pereira e Rosana Melo de Freitas Pereira, Denise Pinto de

Sousa Almeida e Renato Pinto de Almeida;
Sex 13: Janete dos Santos Guedes e Manoel Holanda Guedes, 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;

Sáb 14: Presb. Olympio Santos Figueiredo Bezerra e Maria do Socorro Gomes Figueiredo Bezerra,
Diác. Leandro Claudio de Souza Trindade e Jussara Tolentino Nicacio Trindade, Márcio Cristiano
Oliveira da Rocha e Cathia Dias Moreira da Rocha, Andréa Azevedo Simões e Marcelo Corrêa
Barbosa Fernandes,

Segunda-feira 09:   Gálatas 3:23-29 
 Terça-feira 10:  Salmo 145:1-16
Quarta-feira 11:   Efésios 2:1-9  
Quinta-feira 12: Filipenses 4:1-9  

Sexta-feira 13:  1 Coríntios 15:1-11    
Sábado 14:   Josué 14:7-15 
Domingo 15:  João 1:1-5, 9-14  

Notícias Gerais



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!

“Pesquisa Sobre Obras”
Apresentamos 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”.
Programação da EBD Adulto para final
do ano: No próximo domingo (15 DEZ)
não teremos EBD
Adulto, considerando a Cantata das Crianças
da EBD Infantil, às 9h, cujo título é óbvio e
simples, como são as coisas de criança: “É

Natal!”.  xcepcionalmente, deixarão de
funcionar as Classes da EBD adulto, exceto
a Classe Catecúmenos. Solicitamos a todos
os alunos que prestigiem a referida
atividade.Encerramento EBD Adulto/19
em lasses: Dia 22 Dez. 19 será o último
domingo com aula de 2019 da EBD Adulto
em Classes separadas. A partir de 29 Dez e
durante o mês de Janeiro a EBD Adulto
será ministrada em classe conjunta, no
Templo.

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 duvidas:
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 matérias
escolares avulsos?

Sim. Isso nos ajudará a enviar todas as caixas
cheinhas de lembrancinhas.

 

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “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.”(Mq 5.2)

Mulheres: “Ele se manterá firme e apascentará
o povo na força do SENHOR, na majestade
do nome do SENHOR, seu Deus; e eles
habitarão seguros, porque, agora, será ele
engrandecido até aos confins da terra. Este
será nossa paz”(Mq 5-4, Mq 5.5)

Homens: “Portanto, o Senhor mesmo vos
dará um sinal: eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel..”
( Is. 5.14)

Coral: “Este será grande e será chamado Filho
do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o
trono de Davi, seu pai; ele reinará para
sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado
não terá fim.” (Lc 1. 32-33)

Todos: “Graças à entranhável misericórdia de
nosso Deus, pela qual nos visitará o sol
nascente das alturas, para alumiar os que
jazem nas trevas e na sombra da morte, e
dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.”
(Lc 2. 78-79 )

239 HNC – “Nasce Jesus.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “A ti seja consagrada
Minha vida, ó meu Senhor! Meus
momentos e meus dias Sejam só em teu
louvor. Os meus bens quero ofertar-te,
Nada quero te esconder; Minha
inteligência guia Sob a luz do teu saber.
Meu anelo, meu desejo, Sejam só teu

nome honrar! Quê meu ser completo eu
possa, Ó Jesus, te consagrar!

231 HNC – “O Primeiro Natal.”

Oração de Consagração: Diác. João Márcio

Pastorais

367 HNC “Convite aos Meninos”-  1ª estrofe

Batismo Infantil: Yuri Jovêncio Leite
Quaresma

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Dirigente: Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. (Fp 4.6)

Congregação: E o meu Deus, segundo a
sua riqueza em glória, há de suprir, em
Cristo Jesus, cada uma de vossas
necessidades. (Fp 4.19)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

COMEMORAÇÃO DO DIA DA BÍBLIA

Leitura Bíblica: “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.” 2 Tm 3.16-17

Oração de Gratidão pela Bíblia

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica:   - Presb. Denilson Sevilha
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“DEDICAÇÃO E ENVIO.”

237HNC “Jesus Nasceu”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional

Notícias Gerais



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom. 08
Dez.19 -  Equipe A: 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 Jérson
Ferreira Neto (Púlpito 19h).  

Próxima semana: Dom 15Dez19 - 
Equipe B: Leandro Trindade, Fernando
Toledo, Adolfo Correia, Carlos Candido,
David Pereira, João Luiz, Luiz
Henrique, Rodrigo Nobre (Púlpito 8h),
Rosibeti Silva (Púlpito 10h30), e Thiago
Castilho (Púlpito 19h).  
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira, dia 09/
12, às 19h, no Salão Álvaro Reis. Venha com
alegria participar do ofício que o Senhor
colocou em suas mãos. 
 
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados à Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br 

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Eunice– reunião hoje, às 17h, sala
da  Rampa.
Deptº Maria Reis –dia 12, 5ª feira,
Confraternização no Play da sócia Alice
Lugarinho, com almoço a partir das 13h.
Deptº Helen Simonton—dia 13, 6ª feira.
Almoço às 13h no Restaurante Conde
Gourmet e reunião na casa da coordenadora.
Deptº Dorcas -  dia 14, sábado, às 16h,
Confraternização no Play da sócia Elaine.
Deptº Ruth Pinho - dia 14, sábado, às 13h,.
Almoço de  Confraternização no Restaurante
Turino - Tijuca.
Deptº Este - dia 14 , sábado, às 14h30, na
casa da sócia Keila.
Deptº Jerusalém - reunião dia 12, às
14h30. Falar com a coordenadora.
Confraternização SAF RIO e Sinodal - dia
10 no Sítio da Papai.

Natal na Casa das Paraplégicas  - Dia 14,
sábado  às 8h.
Lançamento da Pedra fundamental da
Capela do AVB - dia 14, sábado, às  11h,
em Bananal - SP .

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)

Cantata Abençoada - No último domingo
tivemos a realização da Cantata “UMA
ORAÇÃO NO NATAL” com o Coral
Edineia Bastos. Foram momentos
emocionantes de louvor ao nosso Deus,
celebrando o nascimento e o propósito do
nosso Salvador Jesus, o Príncipe da Paz. Há
um espaçopara você participar desse
Ministério. Procure a regente Camila Bastos
para fazer parte no ano que vem.
Reunião de Oração e Gratidão pelas
Bênçãos recebidas - Momento muito
especial e emocionante, ocorrido na última
terça-feira, onde pudemos juntos relembrar
situações marcantes em nossas vidas, pelas
quais oramos durante esse ano, e que
pudemos retornar e agradecer ao Senhor, por
Sua intervenção milagrosa, pelo socorro em
tempo oportuno, pelo sustento em meio às
crises, pela paz e consolo frente às perdas.
Saímos, todos, desta reunião com o coração
transbordante de alegria e gratidão, e com
nossa visão e ânimo redobrados sobre a
necessidade de andarmos, cada dia, mais
dependentes de seu amor e vivendo segundo
a sua Palavra.
Confraternização de Final de Ano – Com
muita alegria, comunhão e um cardápio
delicioso... Assim foi o nosso encontro de fim
de ano. Oportunidade de confraternização e
de relembrar as Graças e Dádivas do nosso
Deus ao longo desse ano. Louvamos a Deus
pela participação de cada casal que esteve
conosco compartilhando vida e tempo.

XXIV RECCC 6 a 8 Nov 20 no Hotel
Atlântico Búzios– O Lançamento ocorreu
na Reunião

Liturgia

“CRIA EM MIM, Ó DEUS, UM CORAÇÃO

PURO, E RENOVA DENTRO EM MIM UM

ESPIRÍTO INABALÁVEL”SL 51.10

Coral Simonton: “Poesia do Natal.”
Motivos de Oração
Coral Simonton: “Jesus Divino”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”
I CO 11.24

Ministração do pão

105 HNC – “A Certeza do Crente”

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus!

Ministração do Vinho

54 HNC – “ A Chegada do Messias.”

ALTO  PREÇO

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

“...A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TITO 3.15

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Coral Simonton: “Que a Luz
de Cristo Brilhe.”
Escola Blíblica Dominical

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ VER A SUA ESTRELA É MUITO BONITO,  MAS VER A SUA FACE É MUITO MELHOR.”
(DWIGHT MOODY)



Sociedade Internas

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 10
suaves prestações, sendo o 1º cheque para
05 Jan 20. Agende a data de 6 a 8 Nov 2020
e não fique de fora desse precioso
investimento no seu relacionamento conjugal.
Agenda ECCC 2019 e 2020– estão
concluídas as atividades programadas na
agenda deste ano. Faremos uma breve
interrupção em nossas reuniões, porém o
Ministério ECCC continua atuante e
disponível a você Encontreiro, nesse período.
A próxima Reunião (de Abertura) vai ocorrer
em fevereiro do ano que vem, conforme
consta na agenda ECCC 2020, que pode ser
obtida na página eletrônica da Igreja.
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, esta
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.

MOVIMENTO OÁSIS

O que darei ao Senhor por todos os seus
benefícios? Salmo 116:12 Domingo 15,
estaremos nos confraternizando, dando graças
a Deus por tantas bênçãos recebidas.  Você
conhece o Movimento Oásis? Você ainda não
nos conhece? Esta é mais uma oportunidade de
nos conhecer e ser família  conosco. Você não
precisa mais ser convidado.  Estamos
aguardando Você!!! Venha! Participe! Integre-se!
Reunião de oração: Muito temos a agradecer
pelas bênçãos recebidas  e colocar no altar as
nossas petições pela família, Igreja, país .  Toda
segunda  - feira, às 18:30h, nos reunimos para
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: Hoje, dia 08/12/19 não teremos
devocional.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional -  Nesse domingo, às 17:30h,
nós teremos nossa devocional, venha estar
conosco! Será uma bênção;
Eba- Todo domingo, às 09h, temos escola
bíblica na linguagem própria para
adolescentes! Você é nosso convidado, venha
estar conosco.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Oração : semana passada foi a última
reunião de oração do ano. Que ano precioso
tivemos! Os sócios da UPH são homens de
oração! No ano que vem tem mais!
Devocional: semana que vem teremos a
última devocional do ano! Venha adorar o
Senhor conosco!
Bazar: foi uma bênção o Bazar da Amizade,
organizado pela nossa querida SAF! A UPH
esteve presente nesta festa! Muito obrigado
a todos os homens que colaboraram com a
venda do Arroz Carreteiro!
Federação: o Congresso da Federação de
Homens do nosso presbitério acontecerá neste
sábado (14/12), na sala Pb. Miguel dos Santos.
O início será às 9h com um café da manhã.
Todos os sócios da UPH-Rio estão convocados!

ECOS DA CATEDRAL

Confraternização: nossos ECOS têm se
reunido com o espírito de alegria e gratidão.
Aproveitamos este período para estarmos em
comunhão. No dia 13 de Dezembro, líderes,
auxiliares e anfitriões também terão um
momento de confraternização e de gratidão,
em um jantar, por serem instrumento neste
ministério.
Consolai-vos uns aos outros – A “família
ECOS da Catedral” abraça
carinhosamente nossa irmã Elizete Ribeiro,
que é membro do ECOS Laranjeiras, em
virtude do falecimento de sua mãe Srª Célia
Lima, no dia de 30 Novembro, próximo
passado. 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)

Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE

TODO O MEU CORAÇÃO...”
SL 9.1

Processional: Coral Simonton: “Ó Vem,
Emanuel.”

Prelúdio: “Os Anjos Vieram Anunciar.”

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado um

decreto de César Augusto, convocando
toda a população do império para
recensear-se. Este, o primeiro
recenseamento, foi feito quando Quirino era
governador da Síria..” (Lc 2.1-2)

Congregação: “Todos iam alistar-se, cada
um à sua própria cidade. 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.” (Lc 2.3-4)

Dirigente: “A fim de alistar-se com Maria,
sua esposa, que estava grávida. Estando
eles ali, aconteceu  completarem-se-lhe os
dias.” (Lc 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..” (Lc 2.7)

230 HNC – “Adoração.”
 1ª e 2ª Estrofes

Oração de Adoração

Coral Simonton: “Doxologia.”

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

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!

Oração de Consagração:  Diác. João
Henrique

Pastorais

Coral Simonton: “Oh! Crentes, Exultai.”

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI...” SL 119.18

Leitura Bíblica:   Sl 86.7  - Presb. Dário
Porto

TEMA DA MENSAGEM:
“Clamor  na aúgustia.”

Coral Simonton: “Na Graça Eterna de Jesus.”
Mensagem: Presb. Dário Porto


