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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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#editorial
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 No início deste ano, muitos de nós 
traçamos planos e metas; estabelecemos 
in tenções pessoais ,  profissionais , 
eclesiásticas. elaboramos estratégias e 
métodos para alcançarmos objetivos. No 
entanto, no meio do mês de março, tudo foi 
forçosamente alterado, mudado e até 
cancelado, em razão da pandemia. 
Inevitavelmente, sentimos o gosto amargo 
da frustração pela mudança repentina e 
inesperada em nossa vida. Mudanças e 
dúvidas.

 Além disso, o nosso povo, que é 
extremamente expressivo e carinhoso, 
passou a não poder expressar seus sorrisos 
e espontaneidade. Foi e continua sendo 
muito complexo não poder abraçar, apertar 
as mãos e demonstrar amor da forma tátil, 
como gostamos de fazer. Afastamento e 
medo.

 Por consequência do avanço das 
contaminações, muitos – forçosamente – 
ficaram restritos ao espaço de sua casa e, 
dessa forma, impossibilitados do contato 
com os seus queridos. E, nesse contexto, as 
más notícias começaram a se avolumar, os 
infectados passaram a ser pessoas cada vez 
mais próximas. As situações de internação 
passaram a ser mais graves. Houve 
despedidas. A agitação da alma, a ausência 
da lucidez e as solicitudes se tornaram mais 
frequentes. Solidão e ausência.

 Todo esse contexto faz com que o 
Natal aparentemente perca um pouco do seu 
brilho. Afinal, esse período tão importante 
para nós e para a nossa cultura será diferente 
de tudo o que já vivemos. No entanto, diante 
desse quadro, fica evidente que, no 
t ranscorrer  desta jornada da vida, 
observamos e enfatizamos o que não é o 
essencial, o primordial. o vital. Deus está 
nos  ens inando sobre  pr ior idades . 
Oportunidade e crescimento.

 O Senhor, em Sua pedagogia 
eterna, talvez esteja conduzindo o nosso 
o l h a r  p a r a  a  m a n j e d o u r a ,  p a r a  a 
simplicidade, para o ambiente familiar. E 
nos fazendo lembrar que o Natal é presença, 
a Santa e Poderosa Presença do Senhor 
Jesus conosco. Ele está conosco todos os 
dias, Ele é o Emanuel. Pode ser que, neste 
Natal, você esteja pleno e feliz; mas pode ser 
também que essa data seja marcada por 
preocupações com enfermos e até lágrimas 
por partida de entes queridos. Entretanto, 
quero enfatizar que Ele está presente, Ele 
está presente. Ele é o Presente da Sua noite 
de Natal. Confie nessa verdade, seja 
envolvido pelo amor do Senhor e saiba que, 
mesmo neste ano, o Senhor está e estará 
com você. Amor e presença. 

 

PRESENTE DE NATAL

Seu pastor,
Renato Porpino



#notícias gerais
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Aniversário de Casamento - 22/12/2020
 Nosso amado pastor Rev. Isaías e 
Adriana comemoram mais um ano de 
casados. Oramos ao Senhor para que o seu 
lar seja um refúgio de paz e de amor que só 
Ele pode conceder e que vocês, ainda 
jovens, possam ver os filhos dos seus 
filhos. A Catedral Rio lhes desejam chuvas 
de bênçãos e que muitas outras Bodas 
venham. Parabéns!

Temática Anual 2021 – "Tempo de 
Esperança e crescimento.
 Neste mês de dezembro, a Equipe 
Pastoral esteve reunida em Teresópolis. Em 
meio a muita oração e estudo da Palavra, a 
Equipe produziu a temática para o ano de 
2021, que, com certeza, abençoará todos 
aqueles que estiverem conosco no próximo 
ano.

Posse  de  O f i c ia i s : O rdenação, 
Instalação e Reinstalação.
No domingo 3 de janeiro de 2021, no Culto 
Matutino, às 10h30min, presbíteros e 
diáconos serão ordenados, reinstalados e 
instalados.  Serão momentos de adoração, 
comunhão espiritual e compromisso de 
servir ao Senhor com dedicação, fidelidade 
e amor.

Pão Diário da Catedral 2021 - Mais 1000 
exemplares disponíveis 
 Graças ao sucesso de 
venda do Pão Diár io 
Catedral 2021 a equipe 
coordenadora solicitou a 
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, SEGUNDA-FEIRA, dia 21/12,  às 
18 horas, pelo aplicativo Zoom. Pastores e 
Presbíteros estão convocados. O Conselho 
administra a Igreja. Ore por seus líderes 
espirituais! 





Junta Diaconal 

1- Reunião de Oração - Na segunda-feira 
passada realizamos nossa última Reunião de 
Oração de 2020, em um abençoada reunião 
para agradecer ao Senhor pelo cuidado, 
sustento e proteção ao longo de 2020, e 
também de interceder por enfermos, famílias 
enlutadas, e pelo sustento e provisão do 
Senhor sobre nossa vidas.

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 
p rece i to  B íb l i co .  Co locamo-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 
n ó s ,  e  s u p r i d o  t o d a s  a s  n o s s a s 
necessidades.

3- Zelo pela Casa do Senhor, Zelo pela 
sua Vida - Amados irmãos, uma das 

p r i n c i p a i s  f u n ç õ e s 
espec í f i c as  da  Jun ta 
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 a cumprir suas 
atribuições com zelo, responsabilidade e 
amor. 

Neste 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 
presenciais de forma segura 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 
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.

#sociedades
e ministérios
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Reafirmamos nosso compromisso em 
cumprir com zelo e amor nossas atribuições, 
e em especial as recomendações de 
segurança pelo 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!

4- Pequisa Diaconal - Um novo ano está às 
portas, e os planejamentos, projetos e 
sonhos não podem parar. Da mesma forma 
que fizemos no meio do ano, será realizada 
uma pesquisa eletrônica, enviada por 
WhatsApp, para avaliarmos as condições do 
nosso efetivo da JD para as atividades em 
2021. Fique atento, esteja em oração, e 
responda com atenção.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

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)

Feliz Natal! Estejamos certos de que 
comemoramos o Natal sob a soberania de 
Deus. Agradeçamos, especialmente, pela casa, 
pela família, pelo pão, pelo cuidado e por Jesus 
ter vindo a nós. O Encontro de Casais com 
Cristo deseja que o espírito natalino espalhe 
amor e principalmente que encha nossos 
corações de alegria.

Aniversário de Casamento - Comemorar 
mais um ano de união é misto de alegria e 
gratidão ao Senhor por terem sido abençoados 
com esta linda família. Feliz aniversário de 
casamento!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encerramento das Atividades: É com 
muita alegria que viemos informar o 

encerramento das nossas atividades de 
2020. 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 

FELIZ NATAL!! O Movimento Oásis deseja a 
todos um FELIZ NATAL,  Repleto das bênçãos 
do, Senhor, e uma completa renovação da 
esperança  no coração de cada um de nós. 
FELIZ NATAL!!!

DIRETORIA 2021: Parabenizamos  as irmãs 
que se colocaram à disposição para o serviço 
do Senhor e foram eleitas  para os cargos da 
diretoria em 2021.
Presidente: Bernadeth Cardoso
Vice Presidente: Elza Pimentel
1ª Secretária: Sandra Lino
2ª Secretária: Mary Lins
Tesoureira: Irani Pereira
Deus  as abençoe.

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio: Canuto Regis

 I - TRIBUTEMOS LOUVORES AO 
SALVADOR, “O FILHO DE DEUS "

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Saudai de Deus, o filho de Davi.

Mulheres: Saudai o prometido que vem reinar 
aqui! 

Homens: Aos tristes dá alegria, desfaz a 
escuridão,

Dirigente: E aos que permaneceriam outorga a 
Salvação!

Todos: Seu nome, eternamente, traduz amor 
sem par!” (J.Costa)

239 HNC –“Nasce Jesus”.

Oração de Adoração e Louvor
Coral Canuto Régis 

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

Leitura Uníssona: “Os magos trouxeram 
ouro, incenso e mirra, presentes de muito 
valor; Nós, consagramos a ele a, vida, e o 
coração em amor!" (I.C.)

242 HNC –“Os Anjos e o Natal”.
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – BUSQUEMOS A DEUS PAI PELA 
MEDIAÇÃO DARAIZ DE JESSE: CRISTO

Leitura Uníssona: “Elevo os olhos para os 
montes: de onde me virá o socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez o céu e a 
terra. Ele não permitirá que os teus pés 
vacilem; não dormitará aquele que te 
guarda. É certo que não dormita, nem 
dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem 
te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua 
direita. De dia não te molestará o sol, nem 
de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo 
mal; guardará a tua alma. O Senhor 
guardará a tua saída e a tua entrada, desde 
agora e para sempre.” (Sl 121. 1-8) 

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO 
“VERBO DE DEUS”

Leitura Bíblica
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
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V – SERVINDO AO 
“REI DOS REIS”

Cântico: Nas Estrelas

Nas estrelas vejo a sua mão.
E no vento ouço a sua voz
Deus domina sobre terra e mar
O que ele é pra mim?

Eu sei o sentido do Natal
Pois na história tem o seu lugar
Cristo veio para nos salvar
O que ele é pra mim?

Té que um dia o seu amor senti.
Sua imensa graça recebi
Descobri, então, que Deus não vive
Longe lá no céu, sem se importar comigo.

Mas agora ao meu lado está.
Cada dia sinto o seu cuidar.
Ajudando-me a caminhar
Tudo ele é pra mim

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Canuto Regis
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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 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: Leonardo Ribeiro Lima, Paulo Roberto dos Santos Marques, Sofia Girardin 

Pimentel Valmorbida;

Seg 21: Bruna Santos Mury, Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva, 

Gilene Pessoa de Lima, Diác. Jonas de Souza, Milena Dias Ximenes; 

Ter 22: Ana Beatriz de Oliveira Torres, Fernanda Maria da Silva Albino, Martha 

Cavalcante de Oliveira Telles, Tiago Aurélio Borges Almeida;

Qua 23: Caroline de Souza Medeiros Alves, Diana Scabelo da Costa Pereira da 

Silva Lemos, Lidiane Alves Gomes da Silva, Marcos Souto Maior Medeiros;

Qui 24: Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires, Eliane Marinho Correa, Joselia 

Medeiros Navega, Julieta da Conceição Costa, Ruth de Araujo Gomes; 

Sex 25: Jefferson Henrique Vieira Miguel;

Sáb 26: Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Diác.Elias Pinto Lima, 

Quiteria das Neves, Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão.

#de nascimento
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Hoje: Marcos Gomes Conde e Márcia Acciolly Conde, Elias Santos Silva e  

Marilda do Carmo Carlos Silva, Carlos Cruz do Nascimento e Margarete de 

Oliveira Nascimento, Rosane Tavares de Oliveira e Marco Antonio Souza de 

Oliveira, José Luiz de Oliveira Alves e Celina Cristina da Silva Alves;

Seg 21: Sérgio de Gouveia e Almeri do Carmo de Gouveia, Osmar Rodrigues 

Evangelista e Marilene Barros de Souza Evangelista;

Ter 22: Rev. Isaías Cavalcanti Da Silva Adriana Maia Ferreira Da Silva;

Qua 23: Presb. Roberto Corrêa e Ruth Lugarinho de Aguiar Corrêa, Marta 

Castilho da Silva e Luis Fernando Salazar Silva.

"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 sogra 
do Pb. Ruy Coelho, Diác. Rodrigo da Silva Nobre e Rev. Roberto Brasileiro e família. 

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 21: Lucas 2. 42-52 – Não tenha medo!
Ter 22: Miqueias 7. 1-7 – A nossa estratégia é a esperança
Qua 23: Jó 1. 13-22 – Em abundância ou aflição 
Qui 24: Lucas 2. 8-20 – Reflita 
Sex 25: Isaías 42. 1-4 – Inverno 
Sáb 26: Atos 3. 17-26 – Apenas outro dia?
Dom 27: Colossenses 1. 15-23 – O lugar mais alto 

#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

 

Próximo Domingo (27.12.2020) - Equipe Especial de Recepção 
de  Retorno aos Cultos Presenciais

Equipe 2A, às 10h30min: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz 
Cláudio, Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, 
Charles Mattos, André Lima, Odete Tavares, Gabriella Santi,  Isabela, 
Priscila Marques
Equipe 1B, às 19h: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, 
Apocalypses, Gabriel Freitas, Matheus Nogueira, Mariana Abdo, 
Elionora Pinto, Lucio Maia, Leonardo Gomes



#liderança
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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






