
Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

Organizada em 12 de janeiro de 1862

Bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

facebook.com/catedralrio @catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br

Ide,
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É TEMPO DE AGRADECER

Você já parou, neste mês, para pensar no quão precioso e especial é o 
dia Dia de Ação de Graças? Longe da tradicional correria do Natal ou da grande 
movimentação do Ano Novo, podemos, mais atentamente, nos reunir como nossa 
família e trazer à memória a generosidade do Senhor para conosco, sempre nos 
agraciando com aquilo que não merecemos, sempre nos poupando daquilo que 
realmente deveríamos receber.

Nessa época, costumo dar-me conta de que se silenciarmos, por um 
momento, no nosso coração, a ruidosa ansiedade com a qual olhamos para o que 
nos falta e voltarmos nossos olhos para tudo que tão graciosamente já recebemos, 
veremos, talvez surpresos, que há muito mais a agradecer do que a pedir

Por isso, demos graças ao Senhor. Por Sua presença gentil e cheia de 
misericórdia no nosso meio, pela Sua intervenção amorosa, que nos une como 
família do Senhor. Pelas incontáveis maravilhas da natureza, prontas para nos 
maravilhar, testemunhando dia e noite o cuidado do Senhor com Sua criação e Seu 
controle soberano sobre tudo. Demos graças. Pela empatia e gentileza que floresceu, 
doce e amorosamente quando fomos acolhidos em momentos difíceis por nossos 
irmãos. Pelos dias em que, lá no secreto, a presença de Deus veio como um bálsamo 
de alegria e colocou nossa tristeza pra dançar. Pelas abundantes e generosas dádivas 
que recebemos do alto, nos fazendo lembrar que não estamos sós, que Nele há 
esperança para o desenganado, há um lugar de descanso para nossos cansaços, há 
cura para nossas dores, consolo para o nosso luto, restauração para nossa casa, há 
socorro e provisão para nossas necessidades. Há alguém intercedendo por nós em 
cada um dos nossos conflitos pessoais e dramas diários.  Em nossas angústias, em 
nossos apertos, nos deste largueza, oh, Senhor! Quando nos vimos encurralados Ele 
se levantou em nosso favor e nos livrou, nos consolou, nos deu a paz.

Que Deus é esse? Que ama o pecador e o acolhe com tanto amor? Que 
Deus é esse que trabalha por aqueles que Nele esperam? Um Deus todo-poderoso, 
cheio de majestade, mas que escolheu servir, entregando a si mesmo em nosso 
resgate. Que quis se relacionar conosco, assentar-se à mesa conosco! Dividir o pão 
conosco. Que Deus maravilhoso temos! Que Deus fiel! Que amor é esse? Que 
daremos ao Senhor em troca de todos os Seus benefícios para conosco em 2020? 
Não nos esqueçamos! Não nos esqueçamos! Derramemos o nosso coração em Sua 
presença amorosa, aparemos as arestas da nossa vida! Vivamos a gratidão ativa! 
Uma vez sabendo-nos portadores de tão estupenda graça, busquemos andar de 
modo digno do Senhor, para o Seu inteiro agrado (Colossenses 1.10). Comecemos 
sendo uma bênção dentro de nossas casas.

Seja você homem, mulher, jovem ou idoso, vá para casa e ame sua 
família! Olhe nos olhos; no momento presente, seja você o presente, a genuína 
manifestação do amor de Deus na vida dos seus mais chegados. Que nosso coração 
se encha de gratidão por nossas famílias e que possamos abençoá-las, edificá-las, 
para a glória e satisfação do nosso Deus.
Esse ano, que tal na véspera ou mesmo após o nosso tão especial Culto de Ação de 
Graças, preparar uma mesa em casa, simples, mas cheia de amor, desligar a TV, e ter 
um tempo com sua família ao redor da mesa, agradecendo a Deus por sua bondade, 
agradecendo ao outro por estar ali? Como é importante deixarmos nossos pais, 
nossos filhos, nossos cônjuges saberem o quanto são amados, preciosos e o quanto 
nossa família é importante para Deus. Agradeçamos, juntos, por tantas bênçãos, 
tanta graça, tantos livramentos. Não deixe para depois. Derramemos nosso coração 
diante do altar e ao redor da mesa nesta semana.  É tempo de agradecer.

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

#ump
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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line).
                  Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line).

Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (Instagram).

Quinta-Feira: Vida e Fé - 20h (YouTube).
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Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
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Rev. Renato Porpino

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#notícias gerais
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#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10:30h

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas



#editorial#liderança
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A preparação

 Desde os momentos mais antigos 

da igreja cristã, a liturgia é concebida 

como representação do drama da auto 

revelação de Deus ao homem. Em razão 

disso, na igreja ocidental, o ano começa 

com o Advento, quatro domingos antes do 

Natal. O Advento (do latim Adventus, que 

significa "chegada", origina-se do verbo 

Advenire: "chegar a") é um tempo de 

preparação, de alegria e de expectativa, em 

que os fiéis, esperando o Nascimento de 

Jesus Cristo, vivem o arrependimento e 

promovem a fraternidade e a Paz. 
 Essa manifestação amorosa de 

Deus se materializa, na plenitude do 

tempo, em uma manjedoura. Foi esse o 

primeiro lugar onde o Cristo encarnado 

deu os seus primeiros suspiros entre os 

humanos. Nessa manjedoura, o Rei dos 

Reis, esperado por muitos, desejado das 

nações, permanecia ainda desconhecido 

de muitos homens. De fato, esse não era 

um lugar digno para o Senhor Jesus. No 

entanto, Ele escolheu fazer a vontade do 

Pai, para cumprir o propósito eterno e para 

dar a direção aos seus seguidores. A 

história da nossa Redenção se inicia na 

simplicidade de uma manjedoura, na 

figura frágil de um bebê e na ausência de 

recursos de uma família.

 Não podemos afastar a história da 

manjedoura, da nossa história. A nossa só 

ganha sent ido na  h is tór ia  d 'E le . 

Precisamos que essa história seja vista e 

compreendida por nós desde o seu início, 

afinal o nascer deve ser visto como um 

movimento que também nós precisamos 

aprender a realizar. Jesus falou-nos: 

“importa-vos nascer de novo” (João 3.7).
 Com certeza podemos pensar em 

muitos outros pontos de contato entre a 

manjedoura e a nossa própria história, 

mas todos, sem dúvida, evidenciam o 

Amor de Deus em Cristo Jesus. Este 

tempo deve ser dedicado a meditarmos 

sobre o fato de Deus nos ter amado e dado 

o seu Filho para nascer por nós, para que 

também nós pudéssemos nascer para 

Deus.
 Neste domingo que marca o 

início do Advento, busque estabelecer 

uma relação com a vida que permita a você 

colocar-se exatamente no modelo de 

Cristo e aprender a nascer em Deus todos 

os dias, para ter a vida de Cristo cada vez 

mais clara em si. Faça desses dias, 

verdadeiros dias de nascimento, de novo 

nascimento e de nova vida em Cristo.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja



#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos. Efésios 6:18" Josué 1.8

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos. Efésios 6:18" Josué 1.8

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto, 
Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Maria Martins Pimentel, Joana Boechat, Rev. 
Silvanio Silas,  Rosalvo Matias, Sílvio Correia, Juny Boechat, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires,  
Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila Hasan), Presb. Alcides Lima, Jussara Trindade, Rev. Ivo 
Mozart, Sidney Moraes (amigo do Lúcio).

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 30: Salmo 50: 8-15 – Honrando Deus com gratidão 
Ter 01: Romanos 12: 9-21 – Deus ouve as orações
Qua 02: Salmo 46 – Um lugar seguro
Qui 03: Salmo 100 – Obrigado por ser você! 
Sex 04: Mateus 16: 13-21 – Perguntas no Natal 
Sáb 05: Eclesiastes 4: 8-12 – Mão amiga
Dom 06: Salmo 25: 14-22 – Natal solitário 

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção 

às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
 decretos; não me esqueço da tua 

palavra." (Salmos 119:15-16)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

15 - Boletim Dominical 

Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Mis. Leninha Maia

Próximo Domingo (06.12.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Antônio Renato, Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Mariana Abdo, Gabriel 
Freitas, Gabriella Santi, Lucio Maia, André Lima, Odete Tavares, 
Charles Mattos, Priscila Marques, Leonardo Gomes, Isabela K, 
Assuero Silva

#notícias gerais
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Pão Diário da Catedral 2021 
 O devocionário ficou 
lindo! E ainda vem na 
sacolinha de presente com 
um marcador da nossa 
Igreja com o tema: “Ainda 
há luz!”. Eles já estão 
disponíveis  para quem fez 

o pedido. E tudo foi vendido! A capa é um 
cartão postal da Catedral e o mais 
importante são as mensagens que edificam 
vidas no seu conteúdo. É uma forma de 
evangelização presenteando pessoas. E 
você que não adquiriu fique ligado! Um 
pedido foi feito, e chegará  até dia 18 de 
dezembro mais um lote de Pão Diário. Se 
você quiser adquirir é só deixar reservado 
através do watshapp 21 99500-9778. O 
valor unitário é R$ 10,00. E assim que 
chegar entraremos em contato. Vamos fazer 
a diferença! Leve a Palavra de Deus aos 
corações presenteando com o Pão Dário.

Projeto Caixa de Sapato 2020 
 Está chegando a hora da entrega 
das Caixas! Este ano estaremos levando 
carinho especial ao Lar Samaritano 
(Idosos), Clube dos Paraplégicos, Lar Vasti 
(crianças) e Projeto Marta (crianças). 
 De fato foi um desafio porque não 
tivemos inscrições presenciais, mas muitas 
pessoas abraçaram a ideia e não deixaram a 
pandemia tirar a oportunidade de continuar 
abençoando através desse projeto. 
Principalmente este ano em que nossos 
idosos e paraplégicos não estão podendo 
receber visitas. 
 Se você está tendo alguma 
dificuldade com a caixa é só entrar em 
contato pelo WhatzAppp  21 99500-9778 
que passaremos as instruções. 
 Com certeza faremos a diferença 
no Natal de muitos pequeninos e idosos. 
Contamos com seu amor e investimento 
missionário.

Ministério de Missões em Ação
Na reunião do Conselho da quarta-feira, dia 25, o Ministério de Missões, recebeu o aval 
para enviar alguns recursos financeiras para os campos que são assistidos pela nossa 
Igreja, oriundos da verba do fundo de missões:
 1. Pedro Juan Caballero – Paraguai – R$ 5.000,00 (Ajuda para a construção 
do templo). Projeto de plantação de Igrejas. 2. São Gabriel da Cachoeira – Amazonas – 
Rev. André Aureliano – R$ 2.000,00 (Ajuda para construção de muro). Projeto Amanajé. 
3. Quixeramobim – Ceará – R$ 1.500,00 (Ajuda para construção de muro). Projeto rumo 
ao sertão. 4. Santa Cruz do Sul – RS – Rev. Jener Pimentel – R$ 3.000,00 – 
(Ajuda para exames e tratamento de saúde). Projeto de plantação de Igrejas.                            
5. Missão Caiuá – Rio de Janeiro – R$ 500,00 (Ajuda para transporte de material para 
Dourados – MS).  
Missões é orar pelos campos missionários, pelo trabalho missionário e pelos 
missionários! Ore e invista em missões!



#aniversariantes da semana

Hoje: Aída de Souza Dutra, Ana Beatriz de Oliveira Pereira, Regina Célia Normando 
Aureliano;

Seg 30: Beatriz Mesquita de Souza Leão, Eloíde Jorge de Mattos, Maiara Lauriano 
Julião, Nathalia Simões Rangel;

Ter 01: Evódia 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;

Qua 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 Araújo, Rosa Maria do Nascimento dos Santos, Zeny Purificação Martorell;

Qui 03: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes, Eunice do Nascimento Barbosa;
Sex 04: Ana Cláudia Lopes Silva;
Sáb 05:  Denise Pinto de Sousa Almeida, Fabiane Santi Freitas, Maria Cristiane de 

Araujo Alves, Rosangela Salgado Mousovich, Yolanda da Silva.

#de nascimento
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Hoje: Zeny Purificação Martorell e Rafael Martorell Martorell;
Ter 01: 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;

Qua 02: Diác. Sérgio Dias dos Santos e Eliza Gabriela dos Santos Melo;
Sáb 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.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

#de casamento

Projeto “Criança com Bíblia” 
 Você já participou doando um kit? O material já chegou a alguns hospitais  como 
INCA, HEMORIO, INTO, Servidores, Hospital Jesus, Hospital Souza Guiar e Instituto 
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro. Numa época tão difícil chegamos com a Palavra 
de Deus para as nossas crianças através de uma linda Bíblia Ilustrada,  material para pintar, 
giz de cera e uma palavra de conforto para os pais e acompanhantes. Dentro de cada kit 
ainda são enviados a carta do nosso pastor Renato Porpino para os pais e cartas de 
crianças e adolescentes da nossa Igreja que estão participando do projeto. O Ministério de 
Missões da Catedral tem o  desejo de levar para as crianças materiais que possibilitam o 
conhecimento de Deus e o conforto espiritual que temos através da Palavra. Como você 
pode participar:
 1º - Orando. Para que as crianças sejam alcançadas pelo Evangelho e que 
recebam conforto espiritual neste momento tão difícil.
 2º - Contribuindo com o Ministério de Missões. Como? Depositando na 
conta da Igreja e colocando 0,20 no final para identificar o Ministério de Missões.
 3º - Iremos colocar em cada Kit cartinhas de membros da Igreja levando a 
Palavra de Deus e conforto para os corações. Podem se envolver nesta missão: 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. Você pode deixar na Igreja ou tirar uma foto e 
enviar para a secretaria,  que iremos imprimir. Ministério de Missões, evangelizando com 
você!

Sérgio Augusto da Costa, servo bom e fiel, descansou no Senhor!
 Vitimado pelo COVID 19, após mais de oito meses hospitalizado, 
no dia 19 de novembro, com 57 anos, nosso querido irmão Sérgio Augusto 
foi convocado à presença de Deus, a quem amou, serviu e foi fiel em toda a 
sua vida.  Era engenheiro civil, professor da EBD e fez sua profissão de fé e 
batismo em 27 de março de 1983, ministrados pelo Rev. Guilhermino Cunha.  Deixa 
profunda saudade no coração da amada e dedicada esposa Maria de Lourdes Andrade da 
Costa Nascimento, e dos amados filhos Sérgio Henrique da Costa Nascimento e João 
Octávio Costa Nascimento, gêmeos, de treze anos.  A Igreja orou incessantemente por sua 
cura, mas, ao Senhor, em sua soberania, aprouve chamá-lo à Glória Celestial.  Que a graça, 
o consolo e o conforto divinos sejam ministrados ao coração da sua querida família, 
“família bendita do Senhor!”
 Transpomos as palavras do Apóstolo Paulo para o nosso estimado irmão Sérgio 
Augusto: “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da 
justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a 
mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.”  (2 Tm 4. 7-8)



Junta Diaconal

1- Reunião de Oração - Na última segunda-
feira 23/11 realizamos nossa Reunião de 
Oração, pelo aplicativo Zoom. Apesar de 
poucos participantes, foi um momento de 
muita emoção, clamor e agradecimento ao 
Senhor.

2- Por Você - Visando à reabertura dos Cultos 
Presenciais, a nossa Igreja reuniu uma 
comissão para estudar o assunto e propor um 
Protocolo de Segurança. Foram investidos 
muitos recursos para preparação do templo e 
instalações. Equipes de voluntários foram 
treinadas para orientar o cumprimento do 
Protocolo. Tudo isso foi feito pensando 
unicamente na sua segurança. Atitudes nítidas 
de responsabilidade, amor e cuidado pelos 
seus membros e visitantes.

3- Ação Social - Mesmo em tempos de crise e 
na atual pandemia, nossa Junta Diaconal tem 
procurado com todo zelo e amor cumprir seu 
chamado de "fazer o bem a quem de direito", 
especialmente aos domésticos da fé, ou seja, 

aos membros de nossa 
Ig re j a ,  como p rece i to 
Bíblico. Colocamos-nos à 
disposição dos nossos 
membros para conversar, 
orientar e oferecer o suporte 
q u e  e s t i v e r  a o  n o s s o 
alcance, certos de que Nosso Senhor tem 
cuidado de cada um de nós, e suprido todas as 
nossas necessidades.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Plenária  de Confraternização - Na próxima 
quinta-feira,  dia 03/12, às 14h30min, pelo 
App Zoom.  Teremos momentos especiais  de 
comunhão e alegria. Participe e reserve uma 
fita de 40cm, leve com você  para  a Reunião.  
Não  esqueça  o gostoso lanchinho! Até  lá!

A Vida Frutífera. Quase encerrando o tempo 
de  le i tura  desse  l iv ro .  Como fomos 
abençoadas. A Vida Frutífera , de Jerry Bridges 
e publicado pela Editora Cultura Cristã,  nos 

#sociedades
e ministérios
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desafia a vestir os trajes da graça sendo 
sinceras seguidoras de Cristo. Como ter uma 
vida frutífera e lutar contra os velhos padrões 
de comportamento? Tempo de ler! Compartilhe 
conosco  suas impressões.

Perseverando  em Oração  - A Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar , toda  segunda-
feira,  às 8h, pelo App Zoom.  Venha orar 
conosco!

Reunião  de Oração e Jejum - Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom.

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)

Jubileu de Pérola - 30 Anos de Bênçãos: 
são 30 anos de bênçãos e vitórias diante da 
soberania do Pai. Em 1990, Deus fez brotar no 
coração de dois casais, em especial, o amor 
pelo ministério de família: Maria Helena e 
Paulo Gripp, Cresilda e Borges. A partir daí, 
mais casais foram contagiados com a essência 
e propósito desta missão. Muitos se chegaram 
empenhados em regar e cuidar dessa planta, 
ainda frágil. Hoje, somos os privilegiados em 
colher  f ru tos  e  semear  as  sementes 
provenientes desta frondosa árvore. Esta é uma 
história de amor que o Senhor continua a 
escrever para nossa igreja e através dela. 
História de vidas alcançadas, casamentos 
restaurados e famílias fortalecidas, para a 
glória do Senhor.

Hoje, só gratidão. Que o Senhor continue 
derramando Sua graça e misericórdia sobre 
este Ministério e sobre todas as famílias que 
por ele passaram.
Cláudia e Luís Alberto
Casal Presidente
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IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO VERBO 
DE DEUS 

Leitura Bíblica 

Cântico: Aclame ao Senhor 

Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor!
 
Consolo, abrigo,
Força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser,
Com tudo o que sou
Sempre Te adorarei!
 
Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos:
Poder, majestade, louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem
E rujam os mares ao som de Teu nome!
 
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!

Mensagem: Mis. Leninha Maia 

V– SERVINDO AO REBENTO DE JESSÉ

Cântico: Louvemos ao Senhor 

Louvemos ao Senhor! (2x)
Adoremos no Seu santo monte,
Nosso amado Pai
Seu nome é Santo!
 

Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é Santo! 
(2x)
 
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, supremo e mui digno de louvor!
(2x)
 
Louvamos o Senhor, pois Seu nome é Santo! 
(2x)

Hosana, Hosana,
Hosana ao nosso Rei! 
(2x)

Cristo é a nossa vida,
O motivo do louvor
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte
Pra vivermos Sua vida,
Nos trouxe grande salvação!
 
Louvamos o Senhor, pois Seu nome é Santo! 
(2x)

Encerramento da Assembleia Geral 
Extraordinária

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Rei do meu coração  

“Tu nasceste bem pequeno, mas és rei 
libertador reina em nós,  ó Nazareno, 
todo dia com amor.” (Charles Wesly)



Nossa última reunião programada para  
2020 já tem data: 08/12, às 20:00 h. Trata-se 
da nossa tão esperada REUNIÃO DE BENÇÃOS 
RECEBIDAS. Lembre-se que, só o poder 
participar dessa reunião já é motivo de muita 
gratidão.  Será uma noite de alegria e de dizer: 
até aqui nos ajudou o Senhor. Acontecerá pela 
plataforma Zoom. É uma festa de fé. 

Orai uns pelos outros – entre as muitas 
famílias que sofrem a dor da separação, o 
ECCC se sensibiliza com os Encontreiros 
Mary, do Olympio, e Emerson, da Brenda. 
Esses irmãos se despediram de sua mãe, D. 
Joana, no último dia 24 de novembro. Que o 
Espírito Santo, o Consolador, dê forças a toda 
família, neste momento de dor.  

Parabéns pelo Aniversário de Casamento – 
Ficamos felizes por vê-los aqui, firmes e fortes. 
Vencendo os desafios, evoluindo e unidos. 
Que alegria saber que podem contar um com o 
outro e, acima de tudo, com Deus.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Eleição: Reunida em 22 de novembro, elegeu 
sua diretoria para o próximo ano, ficando 
assim constituída:
Presidente: Alexandre Themístocles de 
Vasconcelos Filho.
Vice-Presidente: Débora Cândido Lemos.

1ª Secretária: Luiza Araújo Werner.
2ª Secretária: Ana Luíza Melo dos Santos.
Procuradora: Mirian Maia Mendes da Silva.
Que Deus abençoe a UPA e a sua nova diretoria.

Devô: Nossas devocionais têm acontecido 
todos os domingos, às 17h, através do nosso 
Instagram, venha e participe com a gente!

EBA: Todas as sextas, às 19h, temos a nossa 
escola bíblica pelo nosso Instagram. Você é 
muito bem-vindo. Venha e participe conosco!

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
E m a i l :   d i r e t o r i a u p a r i o @ g m a i l . c o m
I n s t a g r a m :  @ u p a . r i o  /  F a c e b o o k : 
facebook.com/Upa-Rio

UPH - União Presbiteriana de Homens 

A UPH elegeu sua Diretoria para o 
Exercício de 2021.
Em reunião plenária, que aconteceu no dia 
22, a UPH elegeu sua nova mesa, ficando 
assim constituída:
Presidente: Adeclen Santos.
Vice-Presidente: Willians Araújo.
1º Secretário: César Melo.
2º Secretário: Sílvio Correia.
Procurador: Mário Sérgio Costa.
Que Deus abençoe a UPH e use a nova diretoria 
eleita para Glória do Seu nome.

#sociedades e ministérios
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II – CONSAGRAÇÃO DA VIDA 
E BENS À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Teu, Senhor, é o poder, a 
grandeza, a honra, a vitória e a majestade; 
porque teu é tudo quanto há nos céus e na 
terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste 
por chefe sobre todos. Riquezas e glória 
vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua 
mão há força e poder; contigo está o 
engrandecer e a tudo dar força. Agora, 
pois, ó nosso Deus, graças te damos e 
louvamos o teu glorioso nome. Porque 
quem sou eu, e quem é o meu povo para 
que pudéssemos dar voluntariamente 
estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das 
tuas mãos to damos. " (I Cr 29. 11-14)

Consagração de Vida e Bens 

Cântico: Tudo vem de Ti

Tudo vem de Ti, Senhor! (2x)
E das Tuas próprias mãos Te damos (2x)
 
Quem há semelhante a Ti
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez,
Tudo é Teu.

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DO LEÃO DE JUDÁ 

Leitura Uníssona: “Buscar-me-eis e me 
achareis quando me buscardes de todo o 
vosso coração. 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.” 
(Jr 29. 13; Mt 7. 7-8)

Motivos de Oração 

Cântico: Sobre as águas

Se o sol se for e a noite chegar,
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo.
 
Se o mar me submergir,
A Tua mão me traz à tona pra respirar
E me faz andar sobre as águas.
 
Tu és o Deus da minha salvação
És o meu dono, minha paixão
Minha canção e o meu louvor
 
Aleluia, Aleluia! (4x)

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

“O ADVENTO DO SALVADOR”

Prelúdio: Vim para Adorar-te

I – ADORE AO EMANUEL DEUS CONOSCO

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, " (Hb 1.1)

Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo. " (Hb 1.2)

Homens: "Ele, que é o resplendor da glória e 
a expressão exata do seu Ser, sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, 
depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da 
Majestade, nas alturas, " (Hb 1.3)

Dirigente: "Vem a hora e já chegou, em que 
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade; porque são estes 
que o Pai procura para seus adoradores. " 
(Jo 4.23)

Todos: “Deus é espírito; e importa que os 
seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade.” (Jo 4.24)

Cântico: Em Espírito, em Verdade

Em espírito, Em verdade!
Te adoramos!
Te adoramos!
(2x)
 
Rei dos reis e Senhor,
Te entregamos nosso viver!
(2x)

 Pra Te adorar, ó Rei dos reis
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus!
Meu prazer é Te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na Casa de Deus
Onde flui o amor!

Cântico: Quão grande é o meu Deus 

Com esplendor de um rei,
Em majestade e luz,
Faz a terra se alegrar! (2x)
Ele é a própria luz
E as trevas vão fugir,
Tremer com sua voz. (2x)

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver,
Quão grande é o meu Deus!

Por gerações ele é,
O tempo está em Suas mãos
O começo e o fim. (2x)
Três se formam em um:
Filho, Espírito e Pai.
Cordeiro e leão. (2x)
Sobre todo nome é o seu,
Tu és digno do louvor!
Eu cantarei: quão grande é o meu Deus!

Oração de Adoração



IV – FAMÍLIAS EM GRATIDÃO

Gratidão a Deus pelos 30 anos de 
atividades do Encontro de Casais com 
Cristo 

Cântico: Conta as Bênçãos 

1. Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, dize-as quantas são,
Recebidas da divina mão.
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Palavra do Casal Presidente do ECCC: 
Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos e 
Cláudia Freitas Santos

Oração de gratidão e intercessão pelo 
ECCC

V – FAMÍLIAS EM EDIFICAÇÃO.

LEITURA BÍBLICA 
Coral Edineia Bastos
Mensagem: Rev. Renato Porpino

VI – FAMÍLIAS SERVINDO AO SENHOR  

Cântico: Família de Deus  

1. Se caminhas na vida sempre na contramão
E se andas sem rumo, sem achar a razão,
Meu amigo é fácil encontrar solução:
Precisas fazer parte da família de DEUS
             
Vem entrar agora na família de DEUS (3 vezes)
Precisas fazer parte da família de DEUS 

2.Quando Cristo nasceu a esperança nos deu,
E a cada um dos seus perdão Ele ofereceu
E essa fé em Jesus me fez herdeiro dos céus,
E assim fazemos parte da família de DEUS.

3.E tão simples a vida e não há confusão
Terás a certeza de real Salvação
Se aceitares a Cristo hoje em teu coração
Serás então um membro da família de DEUS.

Meu amigo vem! (3 vezes)
Precisas fazer parte da família de DEUS 

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

 I- FAMÍLIAS EM ADORAÇÃO

Litania de Adoração: 
Dirigente: “Cantai ao Senhor, bendizei o seu 

nome; proclamai a sua salvação, dia após 
dia.” (Sl 96.2)

Mulheres: “Anunciai entre as nações a sua 
glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas. Porque grande é o Senhor e 
mui digno de ser louvado, temível mais 
que todos os deuses.” (Sl 96. 3-4)

Homens: “Tributai ao Senhor, ó famílias dos 
povos, tributai ao Senhor glória e força.” 
(Sl 96. 7)

Pastores: “Tributai ao Senhor a glória devida 
ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos 
seus átrios.” (Sl 96.8)

Todos: “Adorai o Senhor na beleza da sua 
santidade.” (Sl 96. 9)

28 HNC –“Coroação”.

Oração de Adoração

Coral Edineia Bastos - ECCC 

II – FAMÍLIAS EM CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
Casa  do  Tesouro ,  para  que  ha ja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida. 
Por  vossa causa,  repreendere i  o 
devorador, para que não vos consuma o 

fruto da terra; a vossa vide no campo não 
será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 
Todas as nações vos chamarão felizes, 
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz 
o Senhor dos Exércitos.” (Ml 3. 10-12)

Cântico: Oferta de Amor 

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar,
Como oferta viva em Teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o Teu querer,
Faze o que está em Teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor!

 Oração de Consagração 

Pastorais 

III – FAMÍLIAS EM ORAÇÃO  

Leitura Uníssona: “Eu é que sei que 
pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz e não de mal, 
para vos dar o fim que desejais. Então, me 
invocareis, passareis a orar a mim, e eu 
vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso 
coração.” (Jr 29. 11-13)

Motivos de Oração
Coral Edineia Bastos - ECCC 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Anotações
e reflexões


