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"E não vos conformeis com este mundo, 
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 

Deus”. (Rm. 12.2)

O texto chama-nos à atenção para o perigo de uma 
religiosidade sem nenhum conteúdo espiritual responsável, 
fala-nos de um estilo de vida segundo os padrões que agradam 
ao mundo, porém que não atendem à perfeita vontade de Deus.

Dizer “Senhor, Senhor” e mostrar-se próximo ao Pai 
em circunstâncias que nos agradam é muito confortável. No 
entanto, fazer a vontade de Deus não é fácil, exige sacrifício, 
renúncia e mudança nas prioridades... Viver em Cristo torna-se 
difícil, porque não desejamos pagar o preço da impopularidade 
e, talvez, muito mais do que isso, não queremos abrir mão 
daquilo que realmente queremos diante da inflexibilidade do 
desejo do nosso coração.

Assusta-nos a distância entre a nossa atitude e a de 
Jesus em relação a fazer a vontade do Pai. Distância essa que 
cresce dia a dia, pois muitos crentes preferem uma coexistência 
pacífica e harmoniosa com o mundo, andando segundo o 
conselho dos ímpios, a confrontá-los com as verdades da 
palavra de Deus. Preocupa o discurso do evangelho sem as Boas 
Novas de salvação, mas recheado de triunfalismo; atordoa um 
protestantismo que não protesta contra o pecado; espanta um 
movimento reformado que não reflete a respeito de mudanças 
conceituais e insiste apenas na forma e esquece-se do 
conteúdo...    

Quando  Jesus  f o i  co locado  à  p rova ,  E l e 
categoricamente disse: “Importa tão somente fazer a vontade do 
Pai”. À luz daquilo que Deus exige de nós como luz, sal e bom 
perfume de Cristo, nós, crentes no senhor Jesus, precisamos 
rever a nossa vida, medir os nossos passos e a avaliar as nossas 
motivações e a nossa relação com Deus e com as pessoas. 

Portanto, há a necessidade de refletir e de chegar à 
conclusão de que, em Cristo, não pode haver uma vida 
dominical e uma outra semanal; uma forma de falar na igreja e 
outra na universidade; uma pseudo-facilidade de tratar um irmão 
e uma total dificuldade de lidar com os da própria casa... Sendo 
assim, com o entendimento de que o Evangelho de Cristo 
transforma de dentro para fora e por inteiro, devemos “comer, 
beber ou fazer qualquer outra coisa, (sempre) para a glória de 
Deus.” ICo 10.31.
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Rev. Renato Porpino
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#Aniversariantes da Semana
Nascimento 
Casamento

#Diversos
Leitura Pão Diário
Agenda de Oração



#editorial

Chorar é humano. No Brasil, tem-se como impróprio o chorar, por ser “evidência” 
de fraqueza. Mas, o choro é útil. Alivia a alma. Limpa a consciência, que alcança nesta catarse 
a possibilidade do reequilíbrio; de um novo começo... A Psicologia recomenda encarar as 
emoções; portanto, de certa forma, recomenda o choro. O choro é o extravasar do ser, o 
desabafar da alma, o reencontro com a calma no âmago da dor, da perda, do 
arrependimento...

O choro é bíblico. José Chorou no reencontro com os irmãos ciumentos (Gn 45.2); 
Davi chorou nos Salmos por motivos vários (Sl 6.8); o profeta Jeremias escancarou as 
torneiras do choro, a ponto de receber a alcunha de “profeta chorão” (Jr 9.10); chorou Jesus 
pela morte do amigo Lázaro (Jo 11.35)...  

O choro tem razão de ser. E aí está a questão crucial: não existe choro em vão, não 
existe choro perdido. Pelo menos para o cristão. Deus, que nos fez e nos conhece por inteiro, 
não deixa que nenhuma de nossas lágrimas se perca. Todas elas são recolhidas num odre por 
Deus. Esta afirmação de Davi constitui-se num alívio ainda maior para as nossas debilidades 
e fraquezas.

O que as nossas lágrimas significam? Dentre os sentidos do choro humano, há um 
muitíssimo especial: choramos, pois temos o Deus que nos ama de forma tão abençoadora, a 
ponto de nos confortar e consolar. Este Pai que não nos conhece só a aparência, mas a 
essência do ser, sabe de nossas angústias, de nossas aflições... Para Ele, as lágrimas são 
representativas no que diz respeito a questões anteriores, interiores e ulteriores, que povoam 
nossa mente e coração. Deus está constantemente olhando a nossa vida e percebendo nossas 
necessidades, carências e lágrimas derramadas.
 Então, eu podemos desabafar seguros diante de Deus. 
Não precisamos esconder lágrimas, nem economizar nelas, 
pois não se perderão. Deus bem sabe as nossas razões...  
Ele é quem providencia os efeitos mais  abençoadores 
para  as lágrimas que derramamos. Encare o novo 
ano, descanse  n'Ele e, se precisar chorar, saiba: 
Ele recolherá as suas  lágrimas  (Sl. 56. 8).

Rev. Renato Porpino

1#equipe ministerial

Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastor Auxiliar: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 

Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Missionária: 

Leninha Maia

--

Presbíteros: 

Altair Lauro Bazeth, 

André Luís Anselmo Lima, 

Antonio Procopio de C. Gouvêa,

Assuero de Oliveira Silva, 

Carlos Roberto Soares, 

Dário Queiroz Porto, 

Denilson Laurentino Sevilha, 

Fernando Lopes da Costa, 

Gelbson V. Improta (Emérito), 

Guaraci Sathler, 

Guilherme B. Amorim Sayão,

 Iaco Lobo de Souza, 

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

José Ribamar R. Júnior (licenciado), 

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa, 

Maurício Buraseska, 

Newton Alvarez Rodriguez Filho, 

Olympio Santos F. Bezerra, 

Paulo Raposo Correia, 

Peter Walker Tenney

Renan Jardim de Souza, 

Roberto Corrêa (Emérito), 

Roberto Leite Marinho, 

Ruy Fonseca Coelho.

-

Presbíteros Eméritos em 

Disponibilidade: 

Adibe Vieira dos Santos,

Guilherme Simon, 

João Cordeiro, 

Manoel Sobrinho.

--

Diáconos: 

Adeclen Garcia dos Santos, 

Adolfo Guilherme Silva Correia, 

Antonio Renato C. da Cunha, 

Archidemes Campos, 

Carlos Candido da Silva, 

Charles Mattos dos Santos, 

Fernando Octavio Toledo da Silva,

Filipe Agum de Campos, 

Jérson Costa Ferreira Neto, 

João Henrique Gomes, 

João Márcio de Castilho Santos, 

Jonas de Souza, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

Jorge da Silva Gorne, 

José Arteiro Torres de Mesquita, 

José Vinicius Trindade (Emérito), 

Leandro C. de S.Trindade (Emérito),

Leonardo Nicácio Trindade, 

Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 

Luiz Henrique Inácio de Souza, 

Marcelo F. de Castro Freitas, 

Marcelo Magalhães Castro, 

Mário Sérgio Costa,

Miguel T.  dos Santos Camboim,

 Paulo Bruno,  

Paulo de Castro Freitas, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme

Ricardo Candido Bezerra, 

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Rodrigo da Silva Nobre, 

Sérgio Branco Pereira, 

Sérgio Dias dos Santos, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Tiago de Melo Trindade, 

Walter Cascardo Carneiro, 

Willians Silva de Almeida Araújo.

-

Auxiliares de Diaconia: 

Amália Maria da Costa Sena, 

Elizabeth Sabino dos Santos, 

Iracema Perciliana Maia Ferreira, 

Lilian Mary Canto Costa, 

Rejane Costa Queiroz 

Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.

-

Diáconos Eméritos: 

Albino de Amorim Leite, 

Jerson Costa Ferreira,

David P. dos Santos.

--

Plantação de Igrejas: 

IP Cristo Redentor - Santa Tereza-RJ, 

Catolé do Rocha-PB,

Quixeramobim-CE, 

Almino Afonso-RN, 

Manari-PE, 

Santa Cruz do Sul-RS, 

Belo Vale-MG, 

Serra-ES, 

Búzios-RJ;

Missionários no campo: 

Luiz Fernando Gomes (Portugal), 

Gilberto Botelho (Paraguai), 

PS (Oriente Médio);

Organizações Missionárias:
Missão Caiuá

PARA ONDE 

VÃO AS LÁGRIMAS? “Tu contaste as minhas aflições; põe as lágrimas 
no teu odre; não estão elas no teu livro”? Salmo 56.8.



#notícias gerais

Início da Obra da Nova Capela da Catedral no AVB 
Começará amanhã, dia 6 Jan 20! Toda honra e toda Glória sejam dadas ao Senhor! 
Agradecemos a toda Igreja que tem participado ativamente desse empreendimento de amor, 
por meio de suas orações para o bom andamento dos trabalhos de edificação da Nova 
Capela, para acomodar confortavelmente 240 pessoas sentadas. 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).

Nosso Boletim
Estamos lançando, hoje, o boletim em novo formato. Mas moderno, mais didático, mais 
prático. Não o extravie, nem o abandone no banco. Entregue-o a alguém. Use-o com 
excelência!

E B D  A d u l t o  e m 
Classe Única no 
Templo. 
De Janeiro até 16 de Fevereiro estaremos 
com a EBD Verão funcionando de forma 
centralizada no Templo. Vamos abordar o 
Tema  “Bem-Aven tu r anças ” .  Ho j e 
trataremos da Bem-Aventurança da 
Humildade (Mt 5:1-3). No próximo 
domingo trataremos da Bem-Aventurança 
do Choro (Mt 5:4). EBD Verão: logo após o 
término do Culto devocional das 8h. 
Comece o Ano Novo, buscando mais ainda 
ao Senhor, por meio do estudo da Palavra 
na EBD Verão.

97 anos de vida
Hoje, 30 de Dezembro, completa 97 
anos, a nossa querida irmã Sóstenes 
Moreira da Conceição. Sóstenes, 
hoje mora no Lar Samaritano em São 
Gonçalo e foi, enquanto podia, muito 
atuante na SAF. A nossa irmã 
Bathseba tem dado assistência a essa 
nossa irmã desde a sua ida . Hoje 
Ba thseba  es t eve  l á  com e la , 
agradecendo os 97 anos de vida 
dessa nossa irmã. Muito lúcida ainda, 
mas precisando do nosso carinho e 
orações. Ela já foi indicada pela SAF 
Rio Mulher Presbiteriana.
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#agendadeoração
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.

 Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. 
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer." Josué 1.8

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, 
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão,  
Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos, Lavínia Bonard, Presb. 
Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Richard Marchesi e Odete Melosi. 

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

Segunda 06: Mateus 2:1-12 - O presente dos Sábios

Terça 07:   Filipenses 2: 5-11 - O nome

Quarta 08:  Salmo 103:1-12 - O apagador de dívidas

Quinta 09:  Josué 3:144:7  - Pedras memoriais

Sexta 10:   Lucas 22:24-30  -  O coração de servo

Sábado 11: 2 Coríntios 4:7-18 - O que há em seu interior?

Domingo 12: Malaquias 3:13-18  - Enquadrando-se

Escala de Pregação
Próximo Domingo: 
8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti;

10h30min: Rev. Renato Porpino;

19 horas: Rev. André Albuquerque.

Escala de Presbíteros - Janeiro 2020:

05/01: Newton Alvarez (08h); Olympio Bezerra (10:30h); Paulo Raposo (19h).

12/01: Peter Tenney (08h); Renan Jardim (10:30h); Roberto Correa (19h).

19/01: Roberto Marinho (08h); Ruy Coelho (10:30h); Altair Bazeth (19h).

26/01: André Lima (08h) ; Antonio Gouvêa (10:30h);  Assuero Silva (19h).

#meditação
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.
 Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo 

que nele está escrito. Então você prosperará 
e terá sucesso em tudo que fizer." Josué 1.8

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Sônia Cruz, Cidinha Pereira e Theresinha Pereira Noite: Valeria Gorne



3#aniversáriantes da semana

Hoje: Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e Carlos Augusto 

Loureiro Sampaio, Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro e 

Ane Caroline Thé B. Freire;

Seg 06: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier; 
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"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

#de casamento

Hoje: Presb. Alcides Lima, Bernadeth Maria Cardoso, Cláudia Santiago Dias, 

Deoclydes Bezerra Filho, Eduardo Ribeiro Faria Oliveira, José Nelson Freitas 

Farias, Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre, Zilá Moreira Chaves Cordeiro;

Seg 06: Antonio Reis da Silva Freitas, Cristal Gonçalves de Souza Leão, Fernanda 

Ribeiro Uchoa Teixeira, Giovanna Jovencio Ferreira Leite Quaresma, Luiz 

Antonio Magalhães, Neuza de Souza Farias, Renata Maria Barreto Martins;

Ter 07: Amanda Casanova Alves da Cunha, Calebe Nascimento Moreira Faria, 

Júlia Maria Leite Monteiro, Nair Bakes, Nely Raquel França de Mello.

Qua 08: Demetrio Gabriel Constantino Junior, Edson de Souza Borges, Marcos 

Gomes Conde, Otávio de Souza Santos, Rosele Fernandes de Azevedo, Samia 

Ruveni Garcia Morais, Santana Ebendinger, Suzana da Silva Sant`Ana;

Qui 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto P. Ribeiro, Cleide 

Simões Gouvêa, Dilcea de Souza Borges, Leticia Viana de Alcantara, Luciana 

Brito de Azevedo, Presb. Peter Walker Tenney, Thiago Costa Carvalho;

Sex 10: Carlos Eduardo Peixoto de Oliveira Camargo, Dircilene Santos Maia 

Mendes da Silva, Eliania Carvalho Pereira Souza Pinto, Joaquina Soares Netto, 

Maria Angela de Sousa Mendonça, Rita de Souza Almeida;

Sáb 11: Carlos Alberto Cincurá de Andrade E Silva Júnior, Diác. Carlos Cândido 

da Silva, Conceição Maria da Silva, Marta Joyce dos Anjos Ferreira, Vania 

Celestino da Fonseca, Washington Andrade Maciel.

#de nascimento

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.

Gratidão Harmoniosa
O  Ministério de música agradece a linda participação das várias expressões musicais da 

igreja, em dezembro de 2019, na programação especial de Natal: ao Coral Edineia Bastos 

– ECCC; Coral Gerações em Louvor; Coral Canuto Regis; Coral Idalina Heringer – SAF; 

Coral do Oásis; Grupo Vocal Soli Deo; Família Improta; Orquestra Catedral; Conjunto 

Musical; Cantata das Crianças; aos Solistas Jonas de Souza (Culto Devocional); Silvana 

Floresta Correia (Culto das Luzes); Cíntia Fortunato (Culto de Ano Novo); à Bianca 

Bastos e Presb. André Lima pela Arte dos Boletins especiais das Cantatas, Culto das 

Luzes e Ano Novo.                                                                                                                                           

Com a música e a arte, vocês edificaram e abençoaram à Igreja.                                                       

Deus seja louvado por tudo, e nós, igreja, somos profundamente agradecidos!
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Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 05 Jan 20 -  Equipe A: 
Filipe Agum, Marcelo Magalhães, Carlos 
Candido, Fernando Toledo, Jorge Gorne, 
Rodrigo Nobre, Rosibeti Silva, Miguel 
Camboim, Adolfo Correia, Leandro Trindade.
Púlpito 08h: Adolfo Correia e Sérgio Branco .
Púlpito 10h30: Leandro Trindade.
Púlpito 19h: Sérgio Branco.

Próxima Semana: 
Dom 12 Jan 20  Equipe B: 
Roberto Azeredo, Walter Cascardo, Antonio 
Renato, Jonas de Souza, José Arteiro, Amália 
Maria, Jorge Camacho, Paulo Bruno, Leonardo 
Trindade, Ricardo Bezerra e Charles Mattos 
Púlpito 08h: Ricardo Bezerra. 
Púlpito 10h30: Leandro Trindade.
Púlpito 19h: Charles Mattos.

Feliz Ano Novo - A Diretoria da Junta Diaconal 
deseja a todos os diáconos e seus familiares 
um Feliz 2020, repleto de bênçãos e 
realizações da parte do nosso Senhor Jesus. 
Desejamos ainda que o Senhor abençoe e 
capacite a nova Diretoria eleita, as novas 
equipes de Plantões, especialmente os novos 
chefes de equipe, para que todos juntos 
p o s s a m o s  d e s e m p e n h a r  c o m  z e l o , 
compromisso, responsabilidade, atitude e 
muito AMOR o ministério que o Senhor 

colocou em nossas mãos.

Ordenação e Instalação - 
Hoje, no Culto das 10:30h, 
os oficiais Diáconos eleitos/ 
reeleitos participarão do ato 
de ordenação/ instalação que será realizado 
perante a Igreja. Saudamos os novos diáconos 
com muita alegria, pedindo ao Senhor que 
abençoe e capacite a cada um nas suas 
atividades Diaconais.

Reunião Ordinária - Convocamos toda Junta 
Diaconal para a realização da 1ª Reunião 
Ordinária de 2020, nesta segunda feira, dia 
06/Jan, às 19h, no Salão Álvaro Reis. Venha 
com alegria participar do ofício que o Senhor 
c o l o c o u  e m  s u a s  m ã o s ,  t o m a n d o 
conhecimento das novidades e nos ajudando 
nas decisões para o ano de 2020.

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

#sociedades
e ministérios
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E ousado amor de Deus....
Traz luz para as sombras,
Escala as montanhas
Pra me encontrar.
Derruba muralhas,
Destrói as mentiras
Pra me encontrar.

Oh, impressionante, infinito

E ousado amor de Deus....

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V- NA DEDICAÇÃO EM SERVIR.

Cântico: Pra Sempre + Porque Ele Vive
O universo chora, o sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou,
O peso do pecado ele levou!

Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte Ele enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi.
A terra estremeceu, o sepulcro se abriu.
Nada vencerá seu grande amor.
Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou!
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre exaltado é! Pra sempre adorado é!
Pra sempre Ele vive! Ressuscitou, ressuscitou!

Cantamos aleluia! (3x) 
O Cordeiro venceu!

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei eu sei, que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está! 
(2x)

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Cântico: Rei do Meu Coração
Rei do meu coração,
Seja o monte que percorro,
A fonte que eu bebo.
És minha canção!

Rei do meu coração,
Seja o meu esconderijo,
Refúgio que preciso.
És minha canção!

Tu és bom, bom, oh (bis)

Rei do meu coração,
Seja o vento em minhas velas,
A âncora no mar.
És minha canção!

Rei do meu coração,
Seja o meu esconderijo,
Refúgio que preciso.
És minha canção!

Tu és bom, tão bom, oh!
Tu és bom, bom, oh!

Tu não me deixarás.
Não me deixarás jamais!

Recessional

Culto Vespertino - 19h

mailto:jd@catedralrio.org.br
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1ª Reunião Plenária 2020 - dia 9 de janeiro. 
às 13.30h - Momento Ana e às 14:30h, Reunião 
Plenária. Venha, participe e receba a bênção.
Fique atenta e part icipe de todas as 
programações de 2020!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: 
PROMESSAS DE DEUS PARA SUA FAMÍLIA

(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR (...), 
nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu” 

(Js 21:45)

Agenda ECCC 2020 – pode ser obtida na 
página eletrônica da Igreja. Acesse e imprima 
sua agenda e programe-se! Reunião de 
Abertura em 18 Fev 20.

Recesso em Janeiro – Estamos vivendo um 
momento de interrupção. Em breve estaremos 
partindo para mais uma jornada de serviço ao 
nosso Deus, como famílias benditas do 
Senhor, com o Tema: “Promessas de Deus para 
sua Família”.

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 Procurador 
Cleide e Gouvêa.

N a s c e u  -  M a r i a n a  c h e g o u ! ! ! –  
Compartilhamos, com alegria, a chegada desta 
linda menina, no dia 27 de dezembro de 2019. 
Esta princesa mede 46 centímetros e pesa 
2,852 Kg. Os pais são os Encontreiros Juliana e 
Marcos e se congregam na Assembleia de 

12 Culto Vespertino - 19h

Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar de novo em mim!

Oração de Consagração: Diác. Sérgio 
Branco 

Pastorais

III -  EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.

Leitura Uníssona: “Confia no SENHOR e faze 
o bem; habita na terra e alimenta-te da 
verdade. Agrada-te do SENHOR, e ele 
satisfará os desejos do teu coração. Entrega 
o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o 
mais ele fará.”  (Sl 37.3-5)

Motivos de Oração

Cântico: Deus de Promessas 
Sei que os Teus olhos
Sempre atentos permanecem em mim.
E os Teus ouvidos
Estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
És Deus de perto, também de longe,
Nunca mudaste, Tu és fiel!

Deus de Aliança, Deus de Promessas,
Deus que não é homem pra mentir.

Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Mas Tua palavra vai se cumprir!

Posso enfrentar o que for, 
Eu sei quem luta por mim,
Seus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está

Nas mãos do grande Eu Sou,
Meus olhos vão ver o impossível acontecer!

Deus de Aliança....

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo Correia

Cântico: Ousado Amor 
Antes de eu falar
Tu cantavas sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim!
Antes de eu respirar
Sopraste Tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Oh, impressionante, infinito
E ousado amor de Deus.
Oh, que deixa as noventa e nove
Só pra me encontrar.
Não posso comprá-lo,
Nem merecê-lo,
Mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito
E ousado amor de Deus!

Inimigo eu fui,
Mas teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Não tinha valor,
Mas tudo pagou por mim.

Tu tens sido tão, tão bom pra mim!
Oh, impressionante, infinito



Deus, em Campo Grande. Seja bem-vinda, 
Mariana, nosso mundo ficou mais colorido 
com a sua chegada.  

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.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Informamos que não haverá devocional nem 
EBA neste domingo, devido às Férias.

Venha estar conosco no culto da UPA, no dia 
12/01, às 19h!

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

Feliz 2020! Que o Senhor nos conceda um 
excelente ano de trabalho e união! Confiança 
em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal!
Parabéns: hoje é o aniversário do nosso 
querido tesoureiro, Alcides Lima! Que o 

Senhor abençoe ricamente a vida deste homem 
valoroso, sempre atuante nos trabalhos da 
nossa sociedade!

Oração: como hoje é o primeiro domingo do 
ano, não poderíamos começar de outra 
maneira: reunião de oração da UPH! Venha 
estar com a gente na sala pb. Miguel dos 
Santos, às 18h.

Movimento Oásis

Feliz Ano Novo!!   Desejamos à família 
Oasiana e a toda Igreja um novo ano repleto de 
realizações e que a Paz do Senhor seja 
transbordante em  nossos  corações!! Feliz 
Ano Novo!!!

Reunião de oração: Muito temos a agradecer 
pelas bênçãos recebidas e colocar no altar as 
nossas petições pela família, igreja, país. Todas 
as segundas-feiras, às 18:30h.

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. 

#sociedad e seministérios66 11

“O POVO DE DEUS CELEBRA...” 

Prelúdio: Eu Te Agradeço.

I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO.

Convite à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao SENHOR, 

todas as terras.” (Salmo 100.1)

Mulheres: “Servi ao SENHOR com alegria, 
apresentai-vos diante dele com cântico.” 
(Salmo 100.2)

Homens: “Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele 
quem nos fez, e dele somos; somos o seu 
povo e rebanho do seu pastoreio.”                
(Salmo 100.3)

Dirigente: “Entrai por suas portas com ações 
de graças e nos seus átrios, com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 
nome.” (Salmo 100.4)

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e, de geração 
em geração, a sua fidelidade.” (Salmo 100.5)

 
Cântico: Bendizei ao Senhor

Bendizei ao Senhor,
Toda terra cantai a glória do seu nome.
Aclamai ao Senhor,
Todos os povos proclamem sua majestade.

Dai glória ao seu louvor;
Tremendos são os seus feitos e suas maravilhas!
Tão grande é seu poder.
Exaltai aquele que venceu!

Toda terra sempre adorará
E louvores cantará ao seu nome, Jesus!

Pois Ele é tremendo e poderoso.
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará que Ele é Senhor!
É o Deus de toda vida e reina em justiça para sempre.

Cântico: Seja Engrandecido + Agnus Dei 
Seja, engrandecido, ó Deus da minha vida,
Tu És o Deus da minha salvação.
És a minha Rocha, a minha segurança,
Meus lábios sempre Te exaltarão. 

Aleluia, Te louvo, 
Pois sei que sobre todos És Senhor!

Aleluia! Aleluia! 
Poderoso é o Senhor nosso Deus.                                                                                                                      
Santo, Santo! É o Senhor Deus, Poderoso.                                                                                                                  
Digno Tu És Digno Tu És Amém!

II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO

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 Co 9. 6-7).” (

Cântico: Reina Em Mim
Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!

Reina em mim com Teu poder,
Sobre a escuridão,
Sobre os sonhos meus.

#liturgiaCulto Vespertino - 19h

http://www.facebook.com/UPArio
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Congregação: “Pois quem come e bebe sem 
discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na 
luz, mantemos comunhão uns com os outros, 
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica 
de todo pecado.” (I Co 11.29; I Jo 1.7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO

Instituição da Ceia: “Enquanto comiam, 
tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o 
partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: 
Tomai, comei; isto é o meu corpo.  A seguir, 
tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu 
aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos;  
porque isto é o meu sangue, o sangue da 
[nova] aliança, derramado em favor de 
muitos, para remissão de pecados. E digo-
vos que, desta hora em diante, não beberei 
deste fruto da videira, até aquele dia em que o 
hei de beber, novo, convosco no reino de 
meu Pai.” (Mt 26. 26-29)

MINISTRAÇÃO DO PÃO:

51 HNC - A Cristo Adorai.

Cântico: Há Momentos
Há momentos. Em que as palavras não resolvem, 
Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. 

Foi no Calvário, que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro, o que é amar.   

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

 MINISTRAÇÃO DO VINHO:

52 HNC - Glória e Coroação.

Cântico: Cristo Levou Sobre Si
Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si as nossas maldições,  
Ele sofreu para que tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.      

Jesus, Pão da Vida; Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel; Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida, Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração, recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!
.

VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO

Cântico: Como é Precioso, Irmão.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor. Eu tenho com você
Não existem mais barreiras, em meu ser
Eu sou livre pra te amar. 
Pra te aceitar e para te pedir: “Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você. No amor do nosso Pai
Somos um no amor de Jesus
Bênção Apostólica
Tríplice Amém 
Poslúdio / Recessional

Culto Matutino - 10:30h

 Encare o novo ano, 
descanse  n'Ele e, se precisar chorar, 
saiba: Ele recolherá as suas  lágrimas

Rev. Renato Porpino
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“À MESA DO SENHOR...”

Prelúdio

I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO

Litania de Adoração
Dirigente: “A Cristo Salvador, louvamos por 

sua Grande Redenção.”

Mulheres:  “A Deus Louvai ,  também 
Clamamos! A Deus Louvai Supremo Rei!

Homens: “A Deus Louvai! Cantemos todos!             
A Deus Louvai, que nos amou,

Todos: “ E filhos seus e seus Herdeiros, em 
Cristo nos Constituiu! 

42 HNC - O Grande Amor de Deus. 

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO.

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra, Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e pão 
para alimento também suprirá e aumentará a 
vossa sementeira e multiplicará os frutos da 
vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, 
para toda generosidade, a qual faz que, por 
nosso intermédio, sejam tributadas graças a 
Deus.”(II Co 9. 8,10,11)

 
318 HNC - Ceiferos do Senhor. 

Cântico: Te Agradeço

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Oração de Consagração: Diác. Leandro 
Trindade

Pastorais

Ordenação e instalação de oficiais: 
Diáconos e Presbíteros

III– EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO.

Leitura Bíblica: Presb. Olympio Bezerra
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Roberto Brasileiro

IV – EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO.

Dirigente: “Por isso, aquele que comer o pão 
ou beber o cálice do Senhor, indignamente, 
será réu do corpo e do sangue do Senhor. 
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, 
assim, coma do pão, e beba do cálice.” ( I Co 
11.27-28)

#liturgiaCulto Matutino - 10:30h 9#liturgiaCulto Devocional - 8h

ADORE COM FERVOR 

Prelúdio

Chamada à adoração:
Dirigente: "Ora, àquele que é poderoso para 

vos confirmar segundo o meu evangelho e a 
pregação de Jesus Cristo, conforme a 
revelação do mistério guardado em silêncio 
nos tempos eternos" (Rm 16.25)

Congregação: "E que, agora, se tornou 
manifesto e foi dado a conhecer por meio das 
E s c r i t u r a s  p r o f é t i c a s ,  s e g u n d o  o 
mandamento do Deus eterno, para a 
obediência por fé, entre todas as nações" 
(Rm 16.26).

Todos: "Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!" (Rm 16.27)

79 HNC - Glória ao Salvador

Oração de adoração 

CONSAGRE COM GRATIDÃO 

 104 HNC - Linda Melodia

Oração de consagração: Diác. Adolfo 
Correia
                                                                                 
Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de oração                                             

Cântico: Fervente Oração
1. Em fervente oração, vem o teu coração
Na presença de Deus derramar;                                                                                                                   
Mas só podes fluir o que estás a pedir
Quando tudo deixares no altar!

Quando tudo perante o Senhor estiver                                                                                                                       
E todo o teu ser Ele controlar.                                                                                                                           
Só, então, hás de ver que o Senhor tem poder,                                                                                                 
Quando tudo deixares no altar!

2. Maravilhas de amor te fará o Senhor                                                                                                          
Atendendo à oração que aceitar.                                                                                                                      
Seu imenso poder, te virá socorrer,                                                                                                          
Quando tudo deixares no altar!

3. Se orares, então, sem que teu coração                                                                                                             
Tenha a paz que o Senhor pode dar;                                                                                                                             
É que Deus não Sentir que tua alma se abriu                                                                                                        
Tudo, tudo, deixando no altar!

Oração Silenciosa e Oração Pastoral                                                                                            

MEDITE NA PALAVRA 

Leitura Bíblica: Mt 6.5-8 – Presb. Newton 
Alvarez    

127 HNC - Hora Bendita
1ª e 2ª Estrofes

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

SIRVA COM ALEGRIA

127 HNC - Hora Bendita
3ª Estrofe

Bênção Apostólica 
Tríplice Amém                                                                                                                                      
Poslúdio                                                                                                                                           


