
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.

Natal na Catedral
Nossa programação Natalina estende-se
por todo o Mês de dezembro:
Hoje – 22 de dezembro;
8 Horas: Família Improta e Hinos Natalinos;
10:30h: Coral Canuto Regis e Hinos Natalinos;
19h: Hinos Natalinos, Corais da Igreja e
Grande Coral;
24 de dezembro – Terça-feira, às 19 horas:
Culto das Luzes!
Comemore o Natal de Cristo na Catedral!
Convide familiares e amigos!

Coral Canuto Regis
Foi Linda e abençoada a audição de Natal do
Coral Canuto Regis, domingo passado, à noite.
Parabenizamos à regente Anita Lins, os
instrumentistas: Lenira Leão, Ilem Vargas e Peter
Tenney e às belas vozes dos contraltos, tenores,
baixos e sopranos. Foram momentos de
adoração a Deus e enlevo espiritual! Deus seja
louvado por tudo!

EQUIPE VOZ DA PRAÇA.
Informamos que, a partir de 18/12/2019,
não haverá o nosso culto de evangelismo
realizado às quartas-feiras, em razão de
recesso. Estaremos de volta às nossas
atividades a partir do dia 05 de fevereiro
de 2020, normalmente.

Início da Obra da Nova Capela da Catedral
no AVB – começará dia 6 Jan 20 e os
preparativos estão em curso. Nossa equipe
técnica (Arquitetos e Engenheiros) estão com
tudo pronto (plantas, projeto básico e executivo)
para dar a partida nessa obra de amor. A equipe
operacional, dirigida pelo nosso Administrador
do AVB, Presb Luís Monteiro, está mobiliando
o canteiro de trabalho para que nada falte de
insumos e pessoal qualificado para levar a bom
termo esse empreendimento. Agradecemos a
toda a Igreja que tem participado ativamente
desse esforço de amor, por meio de suas
orações para o bom andamento dos trabalhos
de edificação da Nova Capela para acomodar
confortavelmente 240 pessoas sentadas. Para
aqueles que desejarem, relembramos que existe
o “Livro de Ouro de Lançamento e Construção
da Nova Capela”, junto à obra, registrando o
marco histórico desse momento. O livro vai
estar disponível para aqueles que estiverem
visitando o Vale de Bênçãos, durante o período
de sua construção, prevista para terminar até
maio de 2020. Precisamos de sua participação,
também por meio de ofertas voluntárias, para
as necessidades complementares da Nova
Capela: sonorização, climatização e mobiliário
complementar. Levantemo-nos e
construamos...(Ne 2:18b).
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ESTRELA DA MANHÃ

Ó fulgurante Estrela da Manhã!
Teu esplendor é tão grande

Quanto a infinitude do teu ser.
És ilimitado em glória e majestade,

Sobrepujas todos em poder.

Tua luz preenche a totalidade da terra,
Plenifica a dimensão do próprio céu,
Dissipa as densas trevas do coração,
Faz nascer no espírito a centelha da

imortalidade.
Tu habitas em luz imarcescível!

És a luz em essência e a essência da luz;
Tens o fulgor do tempo,

Tens o brilho da eternidade.
És eterno em tua natureza e ser,

Tornas eternos os que são iluminados por
ti.

Ultrapassas o fulgor natural da luz,
És o sobrenatural do existir.

Tens o brilho do transcendente;
Tens a glória do porvir!

Teu fulgor acende a tocha da esperança;
Faz arder a chama viva da fé;

Incendeia o olhar com a luz do amor.
És a luz das luzes.

És a luz da vida permeando corações
Em graça irresistível!

Os profetas te predisseram,
Traçando teu perfil de Salvação e

providência.
Tu nasceste em meio às trevas da noite
E o mundo se encheu de inebriante luz.

Tu és a luz do mundo!

Luz que transforma o nada em tudo,
Que faz brotar a vida onde a morte se

instaurou;
Que sendo Deus, tornou-se também

homem,
E no tempo, a eternidade anunciou!

És Jesus, a Estrela da Alva,
A fulgurante Estrela da Manhã.

“Eu, Jesus,...Sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da
manhã”. Ap 22.16.

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar



Encerramento EBD Adulto/19 em
Classes: Hoje, 22 Dez 19 é o último
domingo com aula da EBD Adulto em
Classes separadas, exceto a Classe
Catecúmenos. A partir de 29 Dez e durante
o mês de Janeiro e Fevereiro a EBD Adulto
será ministrada em classe única, no Templo.
Agradecemos a Deus que levantou mulheres
e homens para ministrar a Sua Palavra, ao
longo de todo o ano e principalmente
damos graças a Deus pela fidelidade dos
alunos, razão maior de existir Classes da
EBD. Tenham todos boas festas e um
abençoado Ano Novo, frequentando a
EBD em 2020.

Projeto Caixa de Sapato
Com a graça de Deus entregamos as caixas
em quatro lugares: Lar Vasti (Caxias), Projeto
Esperança (Parque Fluminense – Caxias),
Clube dos Paraplégicos (Piedade) e Projeto
Desvendando os Olhos  (IP Sepetiba).
Em todos os lugares tivemos a ministração
de louvor, pregação da Palavra e oração
pelas famílias. Além dos brinquedos, doces
e roupas, as caixas tinham bíblias e
devocionários Pão Diário. Aproveitamos
para levar o evangelho também para os pais
e responsáveis. Agradecemos à Igreja que
mais uma vez abraçou o projeto e com
muito carinho abençoou muitas vidas para
glória de Deus. Também agradecemos de
uma forma especial aos nossos adolecentes
que trabalharam nas inscrições, encapando
caixas, conferindo e também nas entregas.
Ver o rostinho feliz de cada criança e idoso
não tem preço. Em todos os lugares
deixamos claro que foram doações de amor
de membros e amigos da Catedral e nosso
motivo: “Deus mandou!” Deixamos aqui a
mensagem de uma postagem de uma mãe:
“Quanto amor pode caber numa caixa?
Descobrimos isso hoje! As meninas foram
a loucura com estojo de maquiagem... Meu
filho surtou com o boné do Flamengo...
Uma das meninas ganhou a primeira Barbie
da vida... A outra chorou porque ganhou a
mochila que tanto precisava... Os pais estão
chocados! Todos enviaram recados de
gratidão. Estou como quem sonha.”

É HOJE! PARABÉNS!
Isso mesmo, é hoje o aniversário de
casamento do amado casal Pastor Isaías
e Adriana. São 35 anos! Só de observá-los,
sua Igreja percebe que essa união foi e
sempre será abençoada e abençoadora. Seu
exemplo, querido casal, inspira a muitos de
nós. Que venham muitos anos juntos e perto
de nós. Vida longa ao casal amado, esse é o
desejo da Igreja do Rio. Deus os abençoe! 
Comissão de Comemorações

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)

Nossa Campanha “Tudo se Fez Novo”
continua, com o objetivo de reformar e
modernizar a nossa infraestrutura, visando
melhorar o atendimento aos membros da
Igreja e aos nossos visitantes. Estão
disponíveis nos escaninhos dos bancos um
envelope especial em azul, para uso nos
cultos. Todos aqueles que desejarem fazer
suas contribuições via internet, por favor
utilizem o centavo 31, que identificará suas
contribuições. A identificação é só para
aqueles que desejarem.

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
a geração atual de manter e melhorar nossas
instalações.

Não deixe de participar desta Campanha.
Esperamos iniciar nos primeiros meses do
próximo ano as obras programadas, se
assim Deus permitir. Que o Senhor possa
motivar a todos nós a participar de mais
este desafio de nossa igreja, visando o
progresso do evangelho.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 
22 Dez 19 -  Equipe C: 
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino,
Amália Maria, Charles Mattos, Filipe
Agum, Jorge Camacho, Leonardo
Trindade, 
Paulo Freitas (Púlpito 8h),
Roberto Azeredo (Púlpito 10h30), e
Willians Araujo (Púlpito 19h).  

Próxima semana:
Dom 29 Dez 19 -  Equipe D: 
Ricardo Bezerra, Archidemes Campos,
George Washington, Iracema Ferreira,
Jonas de Souza, Jorge Gorne, Marcelo
Magalhães, 
Ricardo Dowsley (Púlpito 8h),
Sérgio Santos (Púlpito 10h30), e
Tiago Trindade (Púlpito 19h).  

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

Feliz Natal! é o que deseja a SAF RIO
a todas as sócias e familiares.

“ Glória a Deus nas maiores alturas, e paz
na terra entre os homens, a quem ele quer
bem.” Lc.2.14.

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)

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 é
a presença de uma família feliz em cada
lar. Natal é a presença de Jesus Cristo
em nossos corações todos os dias do
ano. Feliz Natal!

 XXIV RECCC 6 a 8 Nov 20 no Hotel
Atlântico Búzios – O Lançamento já foi
realizado. Muitos já se inscreveram.
Pedimos àqueles casais que
preencheram a lista de intenções no
último RECCC que formalizem a
reserva entregando os cheques ao Casal



Sociedade Internas

Procurador Cleide Gouvêa, (Gestão
2020/2021).

Agenda ECCC 2020– pode ser obtida
na página eletrônica da Igreja. Acesse e
imprima sua agenda e programe-se!
Compadecidos em meio à dor do
próximo – registramos o falecimento, no
último dia 14 de Dezembro, do
Encontreiro Carlos Cesar Gonçalves
Corrêa, casado com Eny Caetano da
Silva e que fizeram o Encontro 50. O
Sr Carlos Corrêa é pai do Encontreiro
Jorge Camacho da Cristiane e era irmão
da encontreira Marta Melânia do
Aprígio. A Cerimônia Cristã foi realizada
no Cemitério do Caju, no dia seguinte,
onde o ECCC e a “família maior” se
fezeram presentes. Que a Palavra de
alento console nosso coração e de todos
os familiares enlutados. “Por seu poder,
Deus ressuscitou o Senhor e também nos
ressuscitará” (1º Co 6:14).

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

Conta as bênçãos,  dize quantas são,
recebidas da divina mão! O
Movimento Oásis, agradece a Deus por
incontáveis bênçãos recebidas,
comemoramos trinta anos debaixo de sua
santa mão! Agradecemos aos nossos
pastores Rev. Renato Porpino, Rev. Isaías
Cavalcanti, Rev. Guilhermino Cunha e
a nossa Missionária Leninha Maia  pelas
abençoadoras ministrações e orações,
que tem nos sustentado ao longo destes
anos e  agradecemos as sociedades
interna, pela colaboração fraterna no
desenvolvimento de nossas atividades ,
e ao corpo administrativo pela
inestimável colaboração. Somos gratos
a Deus por nos abençoar com
incontáveis bênçãos. Nós, da   família
oasiana, desejamos a todos  um Feliz
Natal , repleto das bênçãos do Senhor
e um  Feliz Ano Novo, com sonhos e
realizações que venham do coração do
Senhor. A Deus toda honra e toda
glória!!!

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 em  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!!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Informamos que não haverá devocional,
nem EBA em razão das férias

Fique por dentro das nossas redes sociais
pra saber mais informações.
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: a última reunião do ano
aconteceu no domingo passado. Glória
a Deus pelo ano de 2019! O presidente
trouxe uma reflexão bíblica baseada no
Salmo 84. Louvamos, oramos e nos
alegramos em nossa confraternização ao
final! Que Deus abençoe os sócios da
UPH e suas famílias!

Federação: foi realizado no dia 14/12
o Congresso da Federação de homens
do nosso presbitério. Foi uma agradável
manhã na sala Pb. Miguel dos Santos.
Após um delicioso café da manhã,

tivemos uma devocional com uma
reflexão bíblica trazida pelo Rev. Evaldo
Beranger. A diretoria da Federação para
o ano de 2020 permanece com os
mesmos homens que trabalharam este
ano:

Presidente: Pb. Maurício Buraseska;

Vice-presidente: Diác. Mário Sérgio;

Secretário Executivo: Pb. Carlos Soares;

Primeiro Secretário: Diác. Will Araujo;
Segundo Secretário: Diác. Adeclen
Garcia;

Tesoureiro: Marcos Vinicius.

ECOS DA CATEDRAL

A Família ECOS aproveita a
proximidade do Natal e do Ano Novo
para desejar a cada um que lê essa nota,
momentos felizes e de muita paz. O ano
de 2019 foi de lutas mas de muitas
vitórias. Que o Ano de 2020 reserve
grandes bênçãos a toda a Igreja do Rio e
a todos os cantos onde os ECOS DA
CATEDRAL alcançarem.

Um Feliz Natal a todos que trabalham
nessa missão - SECRETARIA - de
manter nossa igreja informada e
intercedendo pelas causas. Obrigada
pelo carinho e paciência de vocês, ao
longo deste ano.



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

 “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: “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)

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)

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 e 5ª Estrofes

Oração de Consagração:  Diác. Paulo
Freitas

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de oração
Família Improta
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS DA TUA

LEI” SL 119.18

Leitura Bíblica: - Is 9.1-7 - Presb. Iaco
Lobo

Família Improta

Mensagem: Sem. Jérson Costa Ferreira Neto

“A GRAÇA SEJA

COM TODOS.” TITO 3.15

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

“É CRISTO NO CORAÇÃO QUE PÕE O NATAL NO AR.” (NORMAN MACLEAN)

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “No sexto mês, foi o anjo

Gabriel enviado, da parte de Deus, para
uma cidade da Galileia, chamada
Nazaré.”(Lc 1.26)

Mulheres: “A uma virgem desposada com
certo homem da casa de Davi, cujo nome
era José; a virgem chamava-se Maria. E,
entrando o anjo aonde ela estava, disse:
Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é
contigo.”(Lc 1.27-28)

Homens: “Ela, porém, ao ouvir esta
palavra, perturbou-se muito e pôs-se a
pensar no que significaria esta
saudação.  Mas o anjo lhe disse: Maria,
não temas; porque achaste graça diante
de Deus.” ( Lc 1.29-30)

Coral: “Eis que conceberás e darás à luz
um filho, a quem chamarás pelo nome
de Jesus.” (Lc 1.31)

Todos: “  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 )

230 HNC – “Adoração.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles não
fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo
que nem Salomão, em toda a sua glória, se
vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus
veste assim a erva que hoje está no campo e
amanhã é lançada no forno, quanto mais
tratando-se de vós, homens de pequena
fé! Não andeis, pois, a indagar o que haveis
de comer ou beber e não vos entregueis a
inquietações. Porque os gentios de todo o
mundo é que procuram estas coisas; mas
vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai,
antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos
serão acrescentadas.” (Lc 12.27-31)

240 HNC – “Louvor Angelical.”

236 HNC – “Em Linda Noite.”
             1ª Estrofe

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo

Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Dirigente: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e
achareis; batei, e abrir-se-vos-á.  Pois todo
o que pede recebe; o que busca encontra;
e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. (Mt 7.7 -8)

Congregação: “Buscai o
SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto.” (Is 55.6)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia
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Anotações

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica: Presb. Johannes Gaiser

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. André Albuquerque

“DESPEDIDA E ENVIO.”

236 HNC “Em Linda Noite”
2ª e 3ª Est.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

“NÃO HÁ NATAL SEM CRISTO.” (Paul Holdcraft)

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, Suzana Santana, Richards
Marches e Odete Melosi.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ana Beatriz de Oliveira Torres, Fernanda Maria da Silva Albino, Martha
Cavalcante de Oliveira Telles, Tiago Aurélio Borges Almeida;

Seg 23: Caroline de Souza Medeiros Alves, Diana Scabelo da Costa Pereira da
Silva Lemos, Lidiane Alves Gomes da Silva, Marcos Souto Maior Medeiros;

Ter 24: Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires, Eliane Marinho Correa, Josélia
Medeiros Navega, Julieta da Conceição Costa, Ruth de Araújo Gomes;

Qua 25:  Jefferson Henrique Vieira Miguel, Regina Maria Silveira Loureiro Santos;
Qui 26:  Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Diác. Elias Pinto

Lima, Quiteria das Neves, Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão;
Sex 27: Cloanto Lima Nogueira, Letícia Avila Cordeiro de Medeiros, Norelice

Figueiredo Freitas;
Sáb 28: Aline Barbosa Vieira, Carolina Bellini Withers, Lucca Bonard Franco

Moreira.

Aniversário de Casamento

Hoje: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva;
Seg 23:  Presb. Roberto Corrêa e Ruth Lugarinho de Aguiar Corrêa, Marcos

Aleixandro Souza Pinto e Eliania Carvalho Pereira Souza Pinto, Marta Castilho
da Silva e Luis Fernando Salazar Silva;

Sex 27: Presb. João Francisco Bastos e Edineia Maria de Matos Bastos;
Sáb 28: Hilda de Oliveira da Cunha e  Delvair Saar da Cunha.

Segunda-feira 23:  Mateus 1:18-23
Terça-feira 24:    Lucas 2:11-20
Quarta-feira 25:      Lucas 2:1-10
Quinta-feira 26:   Mateus 17:24-27

Sexta-feira 27:    Salmo 117 
Sábado 28: Provérbios 15:13-15
Domingo 29:   Salmo 104:24-35



ESCALA DE PREGAÇÃO

Neste Domingo: 8 horas: Sem. Maurício Buraseska; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas: Mis.
Leninha Maia.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Alberto; 10h30min: Presb. Luis Monteiro; 19 horas: Presb.
Maurício Buraseska.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Olievira - Euci Almeida - Amália Senna Noite: Vera Lúcia -
Silvio

Um Natal no poder do Espírito

Neste ano, eu lhe desejo um Natal inesquecível! Desejo que você viva o seu Natal
cheio do poder do Espírito Santo. E que Jesus seja o convidado de honra da sua noite especial. 

Desejo que na noite de Natal, se a lágrima cair com saudade de quem já partiu e levou
um pedaço do seu coração, o Espírito do Deus, nosso Consolador,  te encha de fortaleza e
preencha teu coração de forma que, nessa mesma noite, você possa ainda sorrir, e agradecer
a Deus pelo privilégio de ter convivido com quem se foi, pelos anos que o Senhor concedeu. 

Desejo que na noite de Natal, o Espirito de  Deus, encha seu coração de ousadia - e
também de humildade e mansidão - e você seja livre para, enfim, fazer aquela ligação, ou
mandar uma mensagem, para aquela pessoa com quem você não fala já faz tempo, desde
aquele desentendimento bobo... Nem pense muito, apenas ligue... E que você peça perdão pra
quem precisa, e libere perdão pra quem precisa, ainda que você esteja  convicto de que esse
alguém não merece... pois nessa hora o Espirito do Senhor vai te relembrar que nós também
não merecíamos perdão, mas fomos agraciados pelo Senhor. “Me desculpe. Sinto muito. Vamos
deixar isso pra trás? Feliz Natal!” podem fazer muita diferença para um feliz 2020...

Desejo que você abrace seus filhos e agradeça a seus pais enquanto eles estão por aqui,
que não seja refém do constrangimento de dizer eu te amo para seus familiares, pois, nessa
hora, o Espírito de Deus te lembrará que Jesus nos amou sem constrangimentos, sem ressalvas. 

Desejo que, inspirados pelo Espírito Santo, vocês desfrutem da noite não falando de
divisões e política, mas    contando histórias e arrancando gargalhadas das crianças, rindo das
lembranças de infância, dos natais alegres passados, e de todas as coisas felizes e gentis das
quais vocês possam recordar. Um tempo de sorrisos, abraços e renovo...
Que os corações possam estar próximos e se assentar juntos, espalhando seus brinquedos
sobre o chão da alegria e do contentamento.  Que você releve as piadas do pavê e as passas do
arroz, e também releve alguma grosseria ou mal entendido na hora do jantar. Que vocês
possam fazer uma prece juntos, quem sabe, cantar uma canção...

Desejo que o perfume de Cristo adentre sua sala, sua casa, sua noite... de tal modo que
mesmo seu familiar ou amigo  que não é cristão perceba, sem esforço, que o Cristo que
nasceu e ressuscitou está ali à mesa com vocês. 

Sobretudo, eu desejo que essa unção do Espírito do Deus Altissimo alcance a minha
noite de Natal também e que possamos nos encontrar pelos corredores da nossa amada Igreja
dias depois, e compartilhar o milagre do Natal que experimentamos em 2019.

E se, pela graça de Deus, tudo isso nos acontecer, certamente, Jesus terá tido o melhor
aniversário e recebido os melhores presentes que ele poderia desejar. Deus abençoe sua família.
Tenha uma noite linda! Feliz Natal!

Silvana Floresta Corrêa 


