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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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“Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos 
pregaram a palavra de Deus.” (Hebreus 13.7)

 O dia 17 de dezembro é celebrado 
como “o Dia do Pastor Presbiteriano”. Essa data 
marca a ordenação do ex-padre José Manuel da 
Conceição, em 1865, como primeiro pastor 
presbiteriano brasileiro ao sagrado ministério, 
s e n d o  d e v i d a m e n t e  d i s c i p u l a d o  e , 
posteriormente, ordenado pelo Presbitério do 
Rio de Janeiro, sob a presidência do Rev. Ashbel 
Green Simonton.
 Desde então, muitos outros pastores 
foram vocacionados por Deus e receberam a 
ordenação. Homens de grande valor, abnegação 
e dedicação, que deixaram marcas indeléveis na 
história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Devido 
ao legado de José Manoel foi estabelecido um 
dia para os pastores presbiterianos e suas 
famílias celebrarem a bênção de poderem servir 
ao Supremo Pastor, apascentando o rebanho 
comprado pelo sangue de Cristo. Esse dia 
marca, também, mais uma oportunidade 
especial, para que os membros da Igreja 
Presbiteriana do Brasil expressem gratidão e 
apreço aos seus pastores pelo profícuo trabalho 
realizado.

 Poder íamos dedicar  inúmeras 
palavras de carinho sobre o Dia do Pr. 
Presbiteriano, mas dentro de um ano atípico 
como o que estamos vivendo, seria insuficiente, 
pois temos o dever de valorizar não somente a 
data, mas também este ano por inteiro! Como 
todo ser humano, o pastor tem necessidades 
espirituais, físicas, emocionais e relacionais. Ele 
também necessita de conselhos e instruções 
para diferentes áreas de sua vida. Entretanto, 
neste período de tantas incertezas, medo e dor, 
vimos nossos pastores, incessantemente, 
acolhendo suas ovelhas, com uma palavra de 
esperança, alento e consolo ao longo da nossa 
jornada. Como agentes de esperança, nossos 
pastores constantemente nos lembram que as 
viagens com Deus envolvem fé e que a nossa 
esperança está em Deus, no Seu zelo, no Seu 
poder, no Seu amor.
 Para homenagear nossos pastores, 
nada melhor do que fazê-lo com poesia! Aliás, 
isso é algo frequente e reiterado em nossos 
Cultos a Deus. A obra literária intitulada 
“Poema para o Pastor”, de autoria do Pr. Sílvio 
Hirota, da Igreja Batista Filadélfia/SP, expressa, 
em parte, nosso sentimento de gratidão e 
respeito por esses abençoados Homens de 
Deus:

“Ser pastor é ser chamado,
Por um Deus eterno, sempre Amado,
Que está presente em cada situação,
E porque é Deus, nunca nos deixa na 

mão!

Ser pastor é saber amar,
Todos que estão ao seu redor,

Mesmo que incompreendido for,
Ele sabe exercitar o amor!

Ser pastor é ser empático,
E nunca discriminar,

Porque todas as ovelhinhas são 
amadas,

E devem por ele ser cuidadas!
Ser pastor é saber,

Que nem sempre o entenderão,
Ás vezes uma dose de 

incompreensão,
Fará com que ele chore então!

Mas logo tudo passa,
Porque um carinho ele receberá,
Muitas vezes de um pequenino,

Que sua alma acalentará!

Ser pastor é saber o peso eterno,
Da sua linda vocação,

E que ser funcionário do Mestre,
É na terra uma promoção!

E quando chegar na glória,
Poder ouvir então,

Foste fiel sobre o pouco,
Sobre o muito te colocarei então,
Entra para o reino do teu mestre,
Para toda a eternidade, varão!”

DIA DO PASTOR PRESBITERIANO
Agentes de Esperança

Presb. Antonio Gouvêa



#notícias gerais
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Culto das Luzes
 O tradicional Culto das Luzes 
acontecerá no dia 24 de dezembro (véspera 
de Natal - quinta-feira), às 19h30min. Será 
presencial, com inscrição, e teremos a 
transmissão on-line. Ponha na agenda e 
disponha o seu coração para participar! 
Convide a família, parentes e amigos para 
participar dessa memorável celebração do 
Natal de Cristo! “Já é Natal na Catedral 
Presbiteriana!” 

Dia do Pastor Presbiteriano.
 Comemora-se em todo Brasil, na 
Igreja Presbiteriana, no dia 17 de dezembro, o 
Dia do Pastor Presbiteriano. A data é 
significativa por ter sido o dia da ordenação 
do primeiro pastor protestante brasileiro, 
José  Manoe l  da  Conce ição ,  pas tor 
presbiteriano. Conceição foi ordenado pelo 
presbitério do Rio de Janeiro, recém 
organizado. No dia 17 de dezembro de 1865, 
tornando-se o primeiro pastor protestante 
brasileiro! Louvado seja Deus por sua vida, fé 
e ministério pastoral! 
 Em razão desse marco histórico, 
hoje, no culto matutino, agradeceremos a 
Deus pela vida dos nossos pastores. A todos 
os ministros presbiterianos desejamos a 
continuidade das bênçãos do Senhor. 

Pão Diário da Catedral 2021 - Mais 1000 
exemplares disponíveis 
 Graças ao sucesso de 
venda do Pão Diár io 
Catedral 2021 a equipe 
coordenadora solicitou à 
confecção de mais 1000 
exemplares. Mas lembre-
se, só teremos mais mil 

exemplares! Corra e adquira o seu! O 
devocionário está lindo! E ainda vem na 
sacolinha de presente com um marcador da 
nossa Igreja com o tema: “Ainda há luz!”. 
Eles estão disponíveis. 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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na 

próxima quarta-feira, dia 16/12, às 18 
horas, pelo aplicativo Zoom. Pastores e 
presbíteros estão convocados. Solicitamos 
a todos os irmãos presbíteros e diáconos 
eleitos na última AGE que fiquem atentos: às 
19h serão convocados a entrar na sala do 
aplicativo zoom para participar da reunião. 
Convidamos a igreja a orar por seus líderes 
espirituais! 



Comissão Especial de Implantação do Protocolo Catedral COVID-19
Aviso sobre Inscrições para os cultos na Catedral

 Atualmente, as inscrições para os cultos na Catedral podem ser realizadas 
de duas formas:

1ª) Pelo aplicativo (a ser baixado no seu celular);
2ª) Pelo telefone celular 98488-4611, de 4ª feira até 6ª feira das 13h às 

17h.
Observação: a inscrição de crianças de 6 a 12 anos é somente pelo telefone 

celular acima citado, limitado ao número de até 6 (seis) crianças por culto, que 
ficarão na galeria do coral, acompanhadas pelo responsável, durante os cultos.

COVID - O VÍRUS NÃO SE CANSOU DE VOCÊ!
"O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que o cumprimento 

da lei é o amor." (Rm 13. 8 e 10)
A Palavra de Deus sempre nos orienta. Ela nos diz que quem não ama não 

conhece a Deus, afirma que Deus é amor (I Jo 4.8) e também nos alerta que os discípulos 
de Jesus seriam conhecidos se tivessem amor uns pelos outros (João 13.35). 

A liderança da Igreja cuidando, dos seus e a fim de evitar que a contraiam a 
Covid 19,  criou equipes de profissionais (médicos inclusive) para restabelecer o 
convívio entre os irmãos na Casa de Deus. Um Protocolo foi providenciado para 
que tenhamos a possibilidade de voltar a cultuar a Deus e a interagir em comunhão 
com os irmãos na Catedral.

Os Diáconos têm orientado o uso do PROTOCOLO COVID-19 e observado 
uma maior resistência, em especial dos membros, aos procedimentos de 
segurança (distanciamento e máscaras). Em diversas situações têm ocorrido 
questionamentos que não cabem, quando entendemos que a Palavra nos ensina 
sobre cuidar do outro, como a nós mesmos e a respeitar as autoridades por Deus 
instituídas (leia Romanos 13.1 e 2). 

Solicitamos aos irmãos que se mantenham dentro do estipulado no 
PROTOCOLO COVID-19, obedecendo ao que temos feito desde o início da 
Pandemia: uso de máscaras, distanciamento predeterminado, bem como o uso dos 
agentes desinfectantes (lavar as mãos e aplicar álcool) para que que possamos 
continuar a conviver em comunhão dentro da Casa que o Senhor escolheu para 
podermos adorá-lo (João 4.22). O PROTOCOLO COVID-19, nos orienta; e a Bíblia 
nos ensina. Sejamos sábios  e vigilantes (1 Pe 5.8-9), pois o vírus não se cansou de 
nós.
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Junta Diaconal 

1- Reunião de Oração - Na próxima 

segunda-feira, dia 14/12, às 20h, vamos 

realizar a nossa Reunião de Oração. É tempo 

de clamar ao Senhor por consolo, direção, 

cura, restauração e salvação. Oportunidade 

de rendermos graças ao Senhor pelo Seu 

cuidado e milagres diários sobre nossas 

vidas. Priorize esse tempo de comunhão e 

oração com seus irmãos da JD.

2- 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 Igreja, como 

precei to  Bíbl ico.  Colocamos-nos à 

disposição dos nossos membros para 

conversar, orientar e oferecer o suporte que 

estiver ao nosso alcance, certos de que 

Nosso Senhor tem cuidado de cada um de 

nós, e suprido todas as 

nossas necessidades.

3 - Zelo pela Casa do 

Senhor, Zelo pela sua 

Vida - Amados irmãos, 

u m a  d a s  p r i n c i p a i s 

funções específicas da Junta Diaconal é a 

manutenção da ordem no Templo e 

dependências da Igreja, preconizada pela 

Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Ao longo de 154 anos de existência nossa 

Junta tem se dedicado em cumprir suas 

atribuições com zelo, responsabilidade e 

amor. 

Este ano, em função da pandemia, 

recebemos novas atribuições visando ao 

cumprimento das regras do protocolo 

Catedral Covid 19, para que os membros e 

visitantes pudessem participar dos cultos 

p r e s e n c i a i s  d e  f o r m a  s e g u r a  e 

responsável.Infelizmente, nossos Diáconos 

têm encontrado resistência e até afrontas de 

irmãos que não estão dispostos a cumprir as 

regras estabelecidas para a segurança de 

todos.

Destacamos o compromisso da liderança 

da Catedral em garantir a segurança dos seus 

membros e visitantes através de um 

#sociedades
e ministérios
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protocolo estabelecido por profissionais 

médicos altamente qualificados, pelo pesado 

investimento em materiais e serviços para 

garantir a higienização pessoal e de 

instalações, e pelo trabalho dedicado de 

voluntários na recepção aos cultos.

Reafirmamos nosso compromisso em 

cumprir com zelo e amor nossas 

a t r i b u i ç õ e s ,  e  e m  e s p e c i a l  a s 

recomendações de segurança da Covid 

19, e contamos com a compreensão, 

apoio e respeito de nossa igreja em 

nossa missão. Protocolo Covid 19: Não é 

por Você, É por Todos!

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Reunião  da Diretoria 2021 -  Já estamos 

programando as atividades do próximo ano e 

os desafios a serem alcançados.  Oremos 

pela SAF Rio. Será  um tempo abençoado !

A Nova Diretoria foi eleita em reunião  

extraordinária , presidida pelo nosso Pastor, 

Rev. Renato Porpino, em clima de paz e 

ordem, pelo App Zoom.  Ficou assim 

constituída:

Presidente: Adriana Maia Ferreira da Silva

Vice-presidente: Carmen Lúcia Pinho 

Gomes

Primeira Secretária: Rosane  Rosa 

Nalbones

Segunda Secretária: Rosibeti Silva

Tesoureira: Elenir Avillez.

Deus abençoe e dê sabedoria às nossas 

irmãs .
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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)

A Deus demos glória por um ano repleto 
de bênçãos.  Em 2020 vivenciamos o 
“aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”. 
A  E l e  t o d a  a  h o n r a  p e l o  q u e 
experimentamos no ano do Jubileu de 
Pérola do Encontro de Casais com Cristo. 
Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Ele 
aceite nossa gratidão.

Feliz Aniversário de Casamento – Mais 
um ano se passou e vocês ao lado um dou 
outro. Tudo foi belo, mágico e abençoado. 
Que o Senhor os mantenha sábios no 
prosseguir desta caminhada.
Continue atento ao nosso Instagram e ao 
WhatsApp. Por lá, seguiremos passando 
dicas e informações. O ECCC nunca para! 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encerramento das Atividades: É com 
muita alegria que viemos informar o 
encerramento das nossas atividades de 
2020. Ontem tivemos a oportunidade de 
nos reunirmos presencialmente, com a 
permissão do nosso Conselho, para nossa 
devocional de encerramento do ano. 
A g r a d e c e m o s  a  D e u s  p o r  e s s a 
o p o r t u n i d a d e  e  e s p e r a m o s  v o c ê 
adolescente para estarmos juntos no ano 
de 2021! Nos vemos no próximo ano! 

Dúvidas? : Entre em contato conosco: 
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis 

Eleição:  HOJE teremos eleição, para 
compormos a diretoria de 2021. O Oásis 
convida você sócio do Oásis a  participar 
e a convidar outros Oasianos. Domingo 
13/12, às16:30h, pelo aplicativo Zoom.  
Não falte!!!

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I - TRIBUTEMOS LOUVORES AO 
SALVADOR, O FILHO DE DEUS 

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Havia, naquela mesma região, 

pastores que viviam nos campos e 
guardavam o seu rebanho durante as 
vigílias da noite. E um anjo do Senhor 
desceu aonde eles estavam, e a glória do 
Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram 
tomados de grande temor.” (Lucas 2. 8-9)

Mulheres: “O anjo, porém, lhes disse: Não 
temais; eis aqui vos trago boa-nova de 
grande alegria, que o será para todo o 
povo: ” (Lucas 2. 10)

Homens: “É que hoje vos nasceu, na cidade 
de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 
E isto vos servirá de sinal: encontrareis 
uma criança envolta em faixas e deitada em 
manjedoura. (Lucas 2. 11-12)

Pastores: “E, subitamente, apareceu com o 
anjo uma multidão da milícia celestial, 
louvando a Deus e dizendo:” (Lucas 2. 13).

“Glória a Deus nas maiores alturas, Todos: 
e paz na terra entre os homens, a quem ele 
quer bem. (Lucas 2. 14).” 

240 HNC –“Louvor Angelical”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGREMOS A VIDA E OS BENS 
AO SENHOR JESUS CRISTO 

Leitura Uníssona: “Tendo Jesus nascido em 
Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do Oriente a 
Jerusalém. E perguntavam: Onde está o 
recém-nascido Rei dos judeus? Porque 
vimos a sua estrela no Oriente e viemos 
para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, 
partiram; e eis que a estrela que viram no 
Oriente os precedia, até que, chegando, 
parou sobre onde estava o menino. E, 
vendo eles a estrela, alegraram-se com 
grande e intenso júbilo. Entrando na casa, 
viram o menino com Maria, sua mãe. 
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os 
seus tesouros, entregaram-lhe suas 
o fe r t as :  ouro ,  incenso  e  mi r ra . ”                 
(Mateus 2.1,2,9-11)

237 HNC –“Jesus Nasceu”.

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – CELEBRAÇÃO DO DIA DO PASTOR 
PRESBITERIANO 

Oração de Gratidão e Intercessão pelos 
pastores

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – BUSQUEMOS A DEUS PAI PELA 
MEDIAÇÃO DA RAIZ DE JESSÉ 

Leitura Uníssona:  “Invoca-me, e te 
responderei; anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. Buscar-
me-eis  e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso coração.” 
(Jeremias 33.3, 29.13)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – OUÇAMOS O VERBO DE DEUS  

Leitura Bíblica: 
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

VII – SIRVAMOS AO CRISTO REDIVIVO

299 HNC –“Vivifica”.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio  
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

“O advento do Salvador”

Prelúdio

I – ADORAÇÃO AO “EMANUEL”: DEUS 
CONOSCO!

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Ora, o nascimento de Jesus 

Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem 
antes coabitado, achou-se grávida pelo 
Espírito Santo. " (Mt 1.18)

Mulheres: “Mas José, seu esposo, sendo 
justo e não a querendo infamar, resolveu 
deixá-la secretamente. " (Mt 1.19)

Homens: “Enquanto ponderava nestas 
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, 
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de 
Davi, não temas receber Maria, tua mulher, 
porque o que nela foi gerado é do Espírito 
Santo. " (Mt 1.20)

Dirigente: "Ela dará à luz um filho e lhe porás 
o nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos pecados deles. Ora, tudo isto 
aconteceu para que se cumprisse o que 
fora dito pelo Senhor por intermédio do 
profeta:" (Mt 1.21-22)

Todos: “Eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e ele será chamado pelo nome 
de Emanuel (que quer dizer: Deus 
conosco).” (Mt 1.23)

Cântico: Hosana

Eu vejo o Rei da glória 
Vindo com o Seu poder
A Terra vai estremecer
Eu vejo Sua graça 

Os pecados perdoar
A Terra vai então cantar

Hosana, Hosana
Hosana nas alturas

Hosana, Hosana
Hosana nas alturas

Eu vejo um povo eleito 
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar
Eu vejo o avivamento 
Quando o Teu povo orar
E Te buscar (2x)

Hosana, Hosana...

Limpa o meu coração
Abre os meus olhos pra que eu possa ver
Com o amor que Tens por mim
Te amo

Quero ser igual a Ti
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois contigo vou viver pra sempre

Hosana, Hosana...

Cântico: Eu Te Agradeço

Hoje acordei com a intenção
De te falar tudo que eu vi
E percebi você fazendo a mim
Sem merecer me dando de melhor

A tempestade se passou
Quando eu ouvia só trovões
Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu
Depois da chuva que me encharcou
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Eu te agradeço
Só te agradeço

Eu te agradeço
Por toda graça que me deu
Todo amor que ofereceu
Sem eu merecer
Eu te agradeço
Pois sei que um dia me escolheu
E entregou tudo que era seu
E me fez viver

Oração de Adoração
Coro: Geração e Louvor 

II – CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS À 
“RAIZ DE DAVI”.

Leitura Uníssona: “E enviaram-lhe alguns 
dos fariseus e dos herodianos, para que o 
apanhassem em a lguma pa lavra . 
Chegando,  disseram-lhe:  Mestre, 
sabemos que és verdadeiro e não te 
importas com quem quer que seja, porque 
não olhas a aparência dos homens; antes, 
segundo a verdade, ensinas o caminho de 
Deus; é lícito pagar tributo a César ou não? 
Devemos ou não devemos pagar? Mas 
Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, 
respondeu: Por que me experimentais? 
Trazei-me um denário para que eu o veja. E 
eles lho trouxeram. Perguntou-lhes: De 
quem é  es t a  e f í g i e  e  insc r i ção? 
Responderam: De César. Disse-lhes, 
então, Jesus: Dai a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus. E muito se 
admiraram dele." (Mc 12.13-17)

Cântico: Tu és Bom

Senhor, Tu és bom,  
Tua misericórdia é pra sempre                        
Todos os povos 
Te exaltarão de geração em geração

Te adorarei, aleluia, aleluia
Te adorarei por tudo o que És
Te adorarei, aleluia, aleluia
Te adorarei por tudo o que És

Tu és bom, em todo tempo, 
Em todo tempo, Tu és bom! (4x)

Todos os povos 
Te exaltarão de geração em geração

Te adorarei, aleluia, aleluia....

Oração de Consagração
Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DO “LEÃO DE JUDÁ”

Leitura Uníssona: “Já não estou no mundo, 
mas eles continuam no mundo, ao passo 
que eu vou para junto de ti. Pai santo, 
guarda-os em teu nome, que me deste, 
para que eles sejam um, assim como nós.     
Estas coisas vos tenho dito para que 
tenhais paz em mim. No mundo, passais 
por aflições; mas tende bom ânimo; eu 
venci o mundo. E tudo quanto pedirdes em 
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai 
seja glorificado no Filho.”  (Jo 17.11; 
Jo16.33; Jo 14.13)
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Motivos de Oração 
Coro: Gerações em Louvor
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO 
“VERBO DE DEUS”

Leitura Bíblica:
Coro: Gerações em Louvor
Mensagem: Lic. Daniel Jardim   

V– SERVINDO AO SENHOR 
JESUS CRISTO 

Cântico: Maranata

Tu és a minha luz
A minha salvação
E a Ti me renderei

Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei

Ô-ô-ô
Tu és Santo, ó Senhor
Ô-ô-ô
Tu és digno de louvor

Só em Ti confiarei
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar
Pra sempre reinarás, aleluia

Vem Jesus, vem Jesus
Maranata ora, vem Senhor Jesus
Vem Jesus, vem Jesus
Maranata ora, vem Senhor Jesus

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

“O verdadeiro dia de Natal, para qualquer homem, é quando 
Jesus nasce em seu coração” (Walter Armstrong) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



Programacao de Natal
dezembro 2020 

Culto Matutino    Hinos tradicionais de Natal
    Coral Canuto Régis 

Culto Vespertino   Conjunto Musical da Catedral – Hinos de Natal
    Coral Edineia Bastos 

Culto Matutino   Hinos tradicionais de Natal
    Coral Canuto Régis 

Culto Vespertino   Conjunto Musical da Catedral – Hinos de Natal
   Gerações em Louvor 

Culto Matutino   Hinos tradicionais de Natal
    Coral Canuto Régis 

Culto Vespertino   Conjunto Musical da Catedral – Hinos de Natal
    Coral Canuto Régis 

   CULTO DAS LUZES 

Culto Matutino  Hinos tradicionais de Natal
   Coral Canuto Régis - 

Culto Vespertino   Conjunto Musical da Catedral – Cânticos

   CULTO DE VIGÍLIA

06/12

13/12

20/12

27/12 

24/12

31/12

~~



#aniversariantes da semana

Hoje: 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;

Seg 14: Aline dos Santos Santiago, Carolina Beatriz Lessa Monteiro, Henrique Jones Marques, 
Rita Maria da Silva;

Ter 15: Guilherme Miranda de Freitas, Irene Vieira de Sá Vendrami, Leny da Silva, Lourdes 
Monteiro da Silva, Luise Torres Ramos, Maria José Ribeiro de Souza, Wilma Lucia Vieira, 
Wilton Pereira Rodrigues;

Qua 16: Amanda Tavares Brizola, João Paulo Guimarães D´Assunção, Leonardo dos Santos 
Galrão, Rosa Maria Miguel Sanche, Sonia Maria Otavia Leite Alt, Sophia Domingues Lima;  

Qui 17: Beatriz da Cunha Duarte, Christiane Reis Bazeth Daudt, Daniele Christine Lopes de 
Azevedo, Débora Castilho Moreira Silva Lobo, Eduardo Castanhedo, Presb. Abrunhosa, 
Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos; 

Sex 18: Amália Maria da Costa Sena, Celina Cristina da Silva Alves, Elizabeth Machado Louro, 
Presb. José Ribamar Rodrigues Junior, Neide Vasconcelos Santos.

#de nascimento
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Hoje: 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;

Seg 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; 

Ter 15: Maria Aparecida P. de A. N. Silva e Paulo Nunes da Silva;
Qua 16: Presb. Paulo Raposo Correia e Elizabeth Rose Brandão Silva Correia;
Qui 17: Diác. Jerson Costa Ferreira e Iracema Perciliana Maia Ferreira, Pedro Dantas 

Ferreira Neto e Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Presb. Guilherme Beda de Amorim 
Sayão e Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão;

Sex 18: Samuel de Paula Martins e Lineide Coutinho Martins, Elio Freire Sardinha e Jacy 
Porangaba Iguatemi Sardinha, Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho e Carlos Eduardo 
Gonçalves Camacho;

Sáb 19:  Marcia Quintaes Louvain e Ricardo da Silva Louvain, Paulo Sérgio da Cunha e 
Siley Soares da Cunha, Amilson Costa Rodrigues e Liziane de Jesus Vieira Rodrigues. 

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

#de casamento



#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, Juny Boechat, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires,  Odete Melosi, Luís 
Carlos (esposo de Leila Hasan), Presb. Alcides Lima, Jussara Trindade, Sidney Moraes (amigo do 
Lúcio), Rev. Éber Magalhães Lenz César e Márcia (esposa); Rev. Jader Barros e Lia (esposa); Mozart Pio 
de Abreu (IP Três Rios - RJ), Rev. Isaías Cavalcanti e Adriana, Rev. Evaldo Beranger e Dona Irene a sogra 
do Pb. Ruy Coelho e o seu genro Rodrigo da Silva Nobre

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 14: Apocalipse 5. 1-13 – Canções de amor dos Céus
Ter 15: Lucas 1. 46-55 – Mosaico de beleza
Qua 16: Tiago 1. 16-27 – Espelhos e ouvintes
Qui 17: Lucas 1. 18-25 – Da vergonha à honra  
Sex 18: Deuteronômio 34. 1-8 – O grande despertar 
Sáb 19: João 1. 1-14 – Uma carta de Natal
Dom 20: Lucas 9. 21-24 – Seguindo o líder 

#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 / Recepção e Visitantes
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Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Lic. Daniel Jardim

Próximo Domingo (20.12.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Equipe 1A, às 10h30min: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 
José Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, 
Newton Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Adrizia Muniz, Aline Gomes, 
Hannah Duarte e Victor Mota.
Equipe 1B, às 19h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, José 
Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Valéria 
Gorne, Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Isabelle Barbosa, Roberto Marinho 
e Viviane Mattos.



#liderança

16 - Boletim Dominical 



Um Natal Diferente

“eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria […] é que 
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é 

Cristo, o Senhor” (Lc 2.10-11)

Para muitos, a celebração do Natal será diferente 
neste ano. Sem reuniões com toda família, sem abraços 
apertados, sem a mesa repleta de amigos e familiares. Em um 
primeiro momento, nosso sentimento imediato seria de 
tristeza. Tristeza por não rever quem mais amamos e por não 
poder compartilhar, ao menos fisica e presencialmente, essa 
data com nossos irmãos. 

Precisamos nos lembrar, contudo, que o nosso 
Natal pode até ser  “diferente”, mas o nosso Deus é o mesmo. 
Sempre foi e sempre será. E, ainda que o ano de 2020 tenha 
sido repleto de incertezas, o nosso Deus é constante. Essa é a 
verdade que precisamos pregar diariamente ao nosso 
coração.

O Natal não é apenas sobre celebrarmos com 
nossas famílias. O Natal é sobre lembrarmos Daquele que nos 
deu a vida. Daquele que deu a Sua vida por mim e por você. 
Natal também é sobre cuidar e amar ao próximo, pois Jesus 
nos ensinou assim. É sobre viver a alegria abundante e 
inexplicável que só Cristo pode nos dar. O Natal é tempo de 
reconhecermos o Seu amor infinito - que vai muito além do 
que a nossa capacidade humana pode alcançar. 

Neste Natal, independente de com quem ou em qual 
lugar você estiver, saiba que nós já recebemos o maior 
presente: o próprio Deus. Isso não é só motivo de gratidão, 
mas de adoração eterna a Ele. O maior e melhor presente nos 
foi dado, por pura graça e amor. Cristo, nosso Salvador, 
nasceu! Esse é o maior motivo de alegria do nosso Natal. Que 
você e sua família sejam fortalecidos em Cristo, lembrando da 
maior dádiva que a História já conheceu, e refletindo o amor 
que supera qualquer distância física. Amém!

Juliana Maia

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



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






