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Domingo: 
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).

Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line) 

Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line) 
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UM CORAÇÃO GRATO
                                Sem dúvida nenhuma, nosso Deus é muito generoso. A 
cada dia, Ele nos cerca de bondade e misericórdia, de favor e compaixão. No 
entanto, na correria louca da nossa era, muito de seu amor e cuidado passam 
despercebidos por nós. Sequer precisamos recorrer ao tal clichê de que só 
damos valor às coisas quando já não as temos mais. Sabemos. Sim, 
sabemos. Sabemos que deixamos se esvaírem por entre os nossos dedos as 
verdadeiras riquezas da vida, as pequenas singelezas do cotidiano. Só 
vemos o presente de conviver com as pessoas quando elas se vão, só 
valorizamos nosso corpo quando a doença ou o avançar da idade nos 
roubam inteireza e nos impõem limitações... e por aí vai... Esse texto não é, 
pois, sobre uma verdade desconhecida, mas, tão somente sobre a 
dificuldade de que todos nós compartilhamos de desfrutar do que 
recebemos do alto. O Senhor nos orienta em 1 Tessalonicenses 5.18 : “Em 
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco.” Mas, por que o Pai nos aconselha assim? Tenho alguns 
palpites...  A gratidão deixa nossa vida mais macia, acende o nosso riso, vai 
empurrando de mansinho a ansiedade porta afora do nosso coração, pois 
nos lembra do tanto que temos recebido sem merecer e do cuidado fiel do 
Deus a quem pertencemos. As lentes da gratidão iluminam o ambiente, 
mudam a nossa visão, transformam o nosso humor. Ficamos mais leves 
para agradeceder pelo hoje e para confiar que aquele que começou a boa 
obra em nós é fiel para terminá-la e para cumprir tudo o que prometeu. A 
gratidão faz florir nossa esperança e cultiva nossa paciência.
                                Muito antes das blogueiras dizerem que é bom (e, 
quiçá, científico) logo ao acordar se prover de uma bela dose de “água, 
limão, glutamina e gratidão”, a Palavra de Deus já nos ensinava que “o 
coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os 
ossos”. (Prov. 17.22), e já nos instruía a pela manhã nos apresentarmos ao 
Pai em oração, meditarmos na sua palavra e descansarmos nosso coração 
nele: ...e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, 
domine em vossos corações; "e sede agradecidos." (Cl. 3.15).  Com um 
coração grato fica mais fácil lembrarmos que o agir de Deus irá muito além 
de tudo que sonharmos, pedirmos ou pensarmos. A gratidão nos lembra 
que Deus é Deus, que Ele está no controle do amanhã e que sua vontade é 
boa, perfeita e agradável. Daí então, podemos assentar nosso coração para 
descansar tranquilo no gramado da paz.
                                Como anda seu coração? Agitado e ansioso pelas 
incertezas que o dia traz, ou confiante e grato pelas pequenas alegrias de 
cada dia? Peçamos ajuda ao Espírito Santo, para desenvolvermos um 
coração cheio de gratidão, que não se ressinta daquilo que ainda não 
recebeu, mas que contemple deslumbrado e atento as preciosidades 
pequeninas que refrescam e suavizam as asperezas do nosso cotidiano. 
Deus é bom.

Silvana
>> Day off!!!! Vai rolar no dia 08 de dezembro! Não deixe de ir!!! Procure 
alguém da Diretoria da UMP e reserve sua vaga!
>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e 
Facebook: @umprio

#ump
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Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez
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--
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Rev. Renato Porpino
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Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Emérito: 
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador: 
Rev. André Luis Albuquerque
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciando: 
Daniel Jardim 
--
Mesa do Conselho
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
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--
Junta Diaconal 
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Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. Tiago Trindade - 1º Procurador
Diác. Leandro Trindade - 2º Procurador
--
EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
--
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
--
Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos  |  Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

  

 



#liderança
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#editorialO tempo voou e agora? #editorial
 O ano passou e eu nem vi! Passou 
tão rápido, nem acredito que já estamos em 
dezembro! Acredito que você já tenha 
ouvido frases como essas, que evidenciam a 
velocidade do mundo a nossa volta, a 
a c e l e r a ç ã o  d a  n o s s a  a g e n d a  d e 
compromissos e a nossa total incapacidade 
de deter a marcha do tempo. Diante dessas 
constatações, fica evidente, conforme 
Chesterton afirmou, que uma das grandes 
desvantagens de termos pressa é o tempo 
que nos faz perder. 

 Não seria relevante pensar a 
respeito do que temos feito com o tempo que 
o Senhor nos dá? Não geraria mais vida 
refletir a respeito do milagre que representa 
cada segundo desfrutado por nós? O que 
tem ocupado a sua agenda? Como está 
preenchido o seu coração? Qual é o valor 
dos seus pensamentos?

 A impressão que tenho, por vezes, 
é a de que temos nos envolvido com 
combates nada bons, que estamos 
desfocados daquilo que nos é essencial, 
importante, relevante, edificante e santo. 
D e i x a m o s  q u e  m a z e l a s  d a  n o s s a 
personalidade aflorem, que palavras 
amargas nasçam de nossos lábios, que a 
dureza do nosso caráter fira aqueles que o 
Senhor nos deu para cuidar e, com isso, 
gastamos, consumimos e dilapidamos o 
tempo que nos foi presenteado pelo próprio 
Deus. Permitimos que rancores, mágoas, 
d e c e p ç õ e s ,  c u l p a s  e  f r u s t r a ç õ e s 
permaneçam em nossa vida como se isso 

não embaçasse a alegria da nossa 
existência, que, segundo Tiago 4. 14, é 
vapor que aparece apenas por um pouco. 
Experimentamos e nos desgastamos com 
desejos de aceitação; evidenciamos 
fraquezas com justificativas e declarações 
auto defensivas e vivemos como se essa 
fosse a melhor forma de gerir o tempo que 
nos vem como dádiva das mãos de Deus.
 A nossa orientação a você, neste 
primeiro domingo de dezembro, é a descrita 
no Salmo 90. 12: “Ensina-nos a contar os 
nossos dias, para que alcancemos coração 
sábio”. Em vez de deixar a vida nos levar e de 
d e i x a r  o  t e m p o  p a s s a r  v i v e n d o 
irrefletidamente, a nossa oração é que o 
Senhor nos pare, nos quebre, nos refaça e 
nos ensine a valorizar o próximo, a olhar nos 
olhos dos nossos amados, a perdoar quem 
nos tem ofendido, a amar sem distinção, a 
sermos coerentes com o que cremos e a 
exaltarmos ao Senhor em tudo o que 
vivemos. Que a nossa vida evidencie a Vida 
de Cristo, que nossos ânimos sejam 
refreados pelo poder do Espírito que em nós 
habita, que cada segundo seja vivido com a 
vida abundante de nosso Senhor e que a 
Sabedoria do Alto nos encha a ponto de 
valorizarmos cada segundo como dádiva, 
cada minuto como presente e cada instante 
como milagre único, singular e irrepetível. 
Valorize seus dias e agradeça ao Senhor por 
todos eles.

Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastor Auxiliar: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Pastor Colaborador: 

Rev. André Luis Albuquerque

Missionária: 

Leninha Maia

Licenciando

Daniel Jardim 

--

Presbíteros: 

Altair Lauro Bazeth, 

André Luís Anselmo Lima, 

Antonio Procópio de C. Gouvêa,

Assuero de Oliveira Silva, 

Carlos Roberto Soares, 

Dário Queiroz Porto, 

Denilson Laurentino Sevilha, 

Fernando Lopes da Costa, 

Iaco Lobo de Souza, 

João Francisco Bastos,

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa, 

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,

João Cordeiro.

--

Diáconos: 

Adeclen Garcia dos Santos, 

Adolfo Guilherme Silva Correia, 

Antonio Renato C. da Cunha, 

Carlos Candido da Silva, 

Charles Mattos dos Santos, 

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, 

Lúcio Mário da Silva Maia,

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.

-

Auxiliares de Diaconia: 

Amália Maria da Costa Sena, 

Elizabeth Sabino dos Santos, 

Iracema Perciliana Maia Ferreira, 

Lilian Mary Canto Costa, 

Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.

--

Plantação de Igrejas: 

IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 

Catolé do Rocha-PB,

Quixeramobim-CE, 

Almino Afonso-RN, 

Manari-PE, 

Santa Cruz do Sul-RS, 

Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 

Luiz Fernando Gomes (Portugal), 

Organização Missionária:

Missão Caiuá.

 Rev. Renato Porpino
            Pastor Efetivo



15 - Boletim Dominical 

Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 "Cânticos de Natal"

19horas:   Lic. Daniel Jardim
“O que contaram nossos pais”

Escala de Púlpito de Presbíteros:

05/12: 10h30min: Presb. João Bastos 

            19h: Presb. Johannes Gaiser

12/12: 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses 

            19h: Presb. Luis Alberto

19/12: 10h30min: Presb. Luis Monteiro

            19h: Presb. Assuero Silva

26/12: 10h30min: Presb. Newton Alvarez

            19h: Presb. Olympio Bezerra

#notícias gerais

Enfermos: Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Diác. Mário Sérgio,  
Maria da Luz Borges de Assunção, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, João Cordeiro, 
Zilá Cordeiro, João Terroso, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Eduardo 
Avilez, Elias Saud.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 06: Mateus 1:18-25 - Presentes de cima
Ter 07: Deuteronômio 6:4-12 - Não esqueça o doador
Qua 08: Colossenses 3:12-25 - Atitude de gratidão
Qui 09: 2 Samuel 22:26-30 - Nossa luz guia
Sex 10: Marcos 5:25-34 - Graça no final
Sáb 11: Deuteronômio 15:1-8 - Dívidas canceladas
Dom 12: 1 Samuel 17:4-7,45-50 - Superando o medo

#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

#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)

#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)

Lotação do Estacionamento
Por motivo de segurança, a entrada do 

estacionamento e os corredores de 
circulação de veículos devem permanecer 
livres. Quando a lotação for atingida, a 
a l t e r n a t i v a  e x i s t e n t e  é  o  u s o  d o 
e s t a c i o n a m e n t o  L e t  P a r k  ( O r d e p 
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim, 
41 – Cent ro) ,  onde o  usuár io  do 
estacionamento da IPRJ custeará com 
apenas R$ 7,00, desde que o ticket seja 
carimbado pela Junta Diaconal e a recepção 
da Catedral. Não deixe o carro na calçada 
c a s o  n ã o  t e n h a  m a i s  v a g a  n o 
estacionamento da Igreja. Você corre o 
risco de ser multado e/ou ter o seu carro 
rebocado. Pedimos a compreensão de 
todos no sentido de, após a confirmação da 
lotação pelos funcionários da Igreja, não 
insistir na entrada com o carro, pois o 
objetivo é garantir a segurança e o conforto 
de todos que vêm à Casa do Senhor.

Conselho Reunido
Fica convocado o Conselho para reunir-

se na próxima quarta-feira, dia 8 de 
dezembro, às 18 horas, pelo aplicativo 
Zoom.

Assuntos importantes na pauta que 
requerem a oração da Igreja. Toda decisão, 
da qual Deus faz parte, é abençoadora à 
Igreja.

 Rev. Renato Porpino

A adoração por meio da contribuição.
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que 
nela se contém, o mundo e os que nele

habitam”. (Sl 24. 1)
“Cada um contribua segundo tiver proposto 

no coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem dá 

com alegria” 2 Co. 9. 7
Reconhecemos que tudo que somos e 
temos vem do Senhor, razão pela qual não
discernimos o dízimo apenas como uma 
questão financeira, e sim espiritual. 
Declaramos nossa total dependência do 
Eterno, por isso consagramos nossas vidas 
e nossos bens. Tudo  pertence ao Senhor.
O ato de dizimar na Casa do Senhor é um 
sinal de confiança no Deus Provedor. Se o
salário é fruto do nosso trabalho, o dízimo é 
fruto do nosso amor e obediência ao Senhor 
da obra! Façamos da entrega dos dízimos e 
ofertas um ato de adoração. O Apóstolo 
Paulo nos ensina que Deus ama a quem dá 
com alegria! A Catedral Presbiteriana do Rio 
de Janeiro é mantida por meio dos dízimos 
e ofertas, bem como de doações voluntárias 
de visitantes e amigos. Desfrute você 
também da bênção de ser um dizimista! 

Batismo Infantis 
Serão consagrados ao Senhor, pelo 

Batismo Infantil,  Manuela Correia 
Trindade, filha do Diác. Leonardo Nicácio 
Trindade e Fernanda Correa Trindade, neta 
do Diác. Leandro Trindade e Jussara, Diác. 
Jorge Camacho e Cristiane.

 E Marina Correa Gomes Diniz e 
Luísa Correa Gomes Diniz, filhas de Adão 
Henrique Gomes Diniz e Nathalia dos Santos 
Corrêa Diniz, netas do Diác. Jorge Camacho 
e Cristiane. Pais e avós, reconhecidos que as 
meninas são "Herança do Senhor". A família 
as dedicam ao Senhor. Parabéns aos pais e 
avós"! 



#aniversariantes da semana

Hoje: Denise Pinto de Sousa Almeida, Fabiane Santi Freitas, Grace Martins de 
Vargas, Hélio Eduardo da Silva, Maria Cristiane de Araujo Alves, Rosangela 
Salgado Mousovich, Yolanda da Silva;

Seg 06: Esther Nunes de Almeida Rocha, José Antônio Gomes de Oliveira, Maria 
Carolina de Siqueira Tenório Cavalcanti, Yolanda Cunha de Souza;

Ter 07: Jorge Ricardo Arrabal, José do Lago Rocha, Lucas Pereira de Vargas, Diác. 
Marcelo Magalhães Castro, Paulo Guilherme Freitas Sayão, Priscila Flausino 
Martins, Silvana Cardoso Vieira Couto;

Qua 08: Eudes Nazareno Nunes da Silva, Mariana Teixeira da Conceição, Regina 
Maria de Oliveira, Sindia Rejane de Sousa Oliveira, Valeria Conceição R. da 
Silva, Viviane Cunha de Barros Santos;

Sex 10: Celia Maria Malfitano Alves, Consuelo Salvaterra Magalhães, Edna 
Pereira da Silva, Flavia Luiza Marins, Gisele Cristina de Souza Maciel, Marcio 
de Souza Pinto,

Sáb 11: Alessandra Balbino Barbosa.

#de nascimento
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Hoje: 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;

Seg 06: Samuel Gonçalves Dias e Rogeria de Souza da Silva Dias;
Ter 07: Carlos Alberto Lopes da Silva Coimbra e Aurora Regina de Freitas Pereira 

Coimbra;
Qui 09: José Antonio de Barros e Edna Aparecida de Barros Braz e Barros, Diác. Jorge 

da Silva Gorne e Valeria Ramos Pinto Gorne, Fabiane Santi Freitas e Gerson de 
Moura Freitas;

Sex 10: Marcos Aurélio dos Santos Almeida e Iracema de Oliveira Almeida, Edno 
Gonzaga Alves e Marlene Mandarino Alves, Alex Gomes Calixto e Daniella Eller 
Irineu Calixto, Elenice Soares de Souza e Arlindo Damiani, Isaac Silva de Oliveira e 
Andréa Nakano Samel, Diác. Filipe Agum de Campos e Rachel Dias de Mattos;

Sáb 11: Diác. Fabio Arrighi e Ana Alice Lins Arrighi. 

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

#de casamento

Noite de Natal
CULTO DAS LUZES

24
DEZ
19H30MIN

"O SENHOR é a minha luz" (Salmo 27.1)

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Ministração da Palavra: Rev. Renato Porpino

Presencial



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 06/12/2021 às 19h, a Junta Diaconal 
se reunirá de forma Presencial no Salão Álvaro 
Reis. “E tudo o que fizerdes, seja em palavra, 
seja em ação, fazei-o em nome do Senhor 
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” 
Colossenses 3:17

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas 
para que os membros e visitantes possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19, e isso a JD faz com 
todo zelo e amor pela sua vida. Contamos com 
a compreensão, apoio e respeito de nossa 
igreja no cumprimento de nossa missão. 
Lembrando que o uso de máscara cobrindo 
boca e nariz é obrigatório durante todo o culto! 

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 

realizados através do nosso 
e-mail oficial:
jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Reuniões Departamentais - Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu 
departamento e participe. Reuniões feitas pela 
plataforma Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir a 
Palavra e rever as amigas. Uma tarde edificante.

Depto Jerusalém - Dia 9 de dezembro às 12h. 
Almoço. Falar com a coordenadora.

Depto. Ruth Pinho - Dia 11 de dezembro às 15h. 

Vigiai e Perseverai em oração - A  Sinodal 
Rio se reúne  para orar.  Toda segunda-feira,  às 
8h, pela Plataforma Zoom.  Comece a semana 
em oração.

Caminhando com Esperança - Reunião de  
Oração - Toda terça-feira, às 9h. A SAF Rio se 
reúne para orar.  Venha orar e sinta as bênçãos 
do Senhor sobre você e sua família. Depois é só 
agradecer.

#sociedades
e ministérios
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1861 - 2022

de Portas e de Corações Abertos

160
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro

 anos

Dia 13 de janeiro de 2022, às 19h30min

Louvor:

Rosther Guimarães Lopes

Mensageiro:

 Pastor da Igreja Presbiteriana 
Unida de São Paulo

Presencial
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És bondade que atrai com irresistível graça.
Eu Te dou tudo o que sou!
Eu espero em Ti. (2x)
Eu Te dou tudo que sou!

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV – OUVINDO O VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica:  Is 7. 10-16 
                         Presb. Johannes Gaiser

Gerações em Louvor
Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Série de Mensagem: 
“O que contaram nossos pais”

V – SERVINDO AO MESTRE E SENHOR

Cântico: Tremenda Graça

Que quebra o jugo do meu pecado,
Tão mais forte é o meu amado,
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis,

Que treme a terra, com trovão santo.
Eu o admiro, desejo tanto
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Oh! Que Tremenda Graça!
Oh! Que infalível amor!
Tomou o meu lugar,
A minha cruz levou.
Entregou Sua vida,
Estou liberto enfim! 
Jesus, eu canto pelo que fez por mim!

Que traz a ordem em meio ao caos,
Adota o órfão, livra do mal.
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Governas o mundo com a Tua justiça,
És como o sol, Tua face brilha!
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Oh! Que Tremenda Graça!

Digno é o Cordeiro de Deus.
Digno é o Rei que a morte venceu...(2x)

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: A Bênção

Que o Senhor te abençoe
E faça brilhar seu rosto em ti.
Que conceda Sua graça
E te dê a paz!

Amém, amém, amém. (2x)

Que o Senhor te abençoe.

Amém, amém, amém.

Que a bênção se derrame
Até mil gerações.
Tua família e teus filhos
E os filhos dos teus filhos. 2x

Sua presença te acompanhe
Por detrás e por diante,
Do teu lado e em ti.
É contigo, é por ti.
E de dia, e de noite,
Tua entrada e saída.
Em teu riso, em teu choro,
É contigo, é por ti!

É contigo, é por ti...

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE” 
(Filipenses 4:13)

“Seu porto seguro, onde está” 
(Provérbios 1:33)

Reunião mensal – No próximo dia 07/12, às 
20 horas, pela plataforma Zoom, teremos a 
nossa tradicional reunião de gratidão! 
Programem-se e reservem este tempo para 
compartilharmos e edificarmos uns aos outros. 

Confraternização de Final de ano – Dia 14 
de dezembro teremos nossa tão aguardada 
oportunidade de confraternização! O local será 
cuidadosamente montado para que os 
protocolos de segurança sejam respeitados. 
Atenção: As vagas foram todas preenchidas. Se 
você desejar, coloque seu nome na lista de 
espera! Inscrições com o casal procurador 

Raphaela e Diác. Luiz Henrique pelo WhatsApp 
99275-3616. 
 
Aniversário de Bodas – Dia de celebrar mais 
um ano de conquistas como casal e família! 
Que a caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão. Que todos os reconheçam como 
família bendita do Senhor! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração - Hoje teremos a última 
reunião de oração do ano pelo Telegram. 
Esteja conosco agradecendo a Deus pelo bom 
ano que tivemos e pedindo que Deus opere no 
nosso meio no ano de 2022! 

Informações de acesso à reunião:
Grupo: https://t.me/uph_rio
Chat de vídeo: https://t.me/uph_rio?videochat

https://t.me/uph_rio
https://t.me/uph_rio?videochat


II – GRATIDÃO À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Recebi tudo e tenho 
abundância; estou suprido, desde que 
Epafrodito me passou às mãos o que me 
veio de vossa parte como aroma suave, 
como sacrifício aceitável e aprazível a 
Deus. E o meu Deus, segundo a sua 
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
J e s u s ,  c a d a  u m a  d e  v o s s a s 
necessidades.” (Fp 4. 18-19).

Cântico:  Rendido Estou

Toma-me, rendido estou.
Aos pés da cruz me encontrei.
O que tenho Te entrego, ó Deus!

Vem limpar as minhas mãos.
Purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.

Oh, oh, oh, oh,
Eis me aqui, rendido estou.
Oh, oh, oh, oh,
Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus!

Meus momentos e os dias meus,
Meu respirar e meu viver;
Que sejam todos pra Ti, ó Deus

Oh, oh, oh, oh
Eis me aqui, rendido estou.

Minha vida dou a Ti, Senhor.
Rendido a Ti estou e pra sempre cantarei:
Faze em mim o Teu querer! (2x)

Marcha da Fidelidade: Consagração de 
Vida e Bens ao Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III – CONTRIÇÃO COM CRISTO – O 
PRIMOGÊNITO DE DEUS

Leitura Uníssona: “Porque eu, o Senhor, teu 
Deus, te tomo pela tua mão direita e te 
digo: Não temas, que eu te ajudo. Eu, eu 
mesmo, sou o que apago as tuas 
transgressões por amor de mim e dos teus 
pecados não me lembro.” (Is 41. 13;               
Is 43.25)

Motivos de Oração

Cântico:  Amor que Enche

Mesmo na escura noite
Correrei pra Ti, meu Pai.
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.

Mesmo se em meio a dor
Esperarei em Ti, meu Pai.
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.

És o amor que enche as lacunas do meu ser.
És o amor que transborda 
Os profundos vãos.
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Primeira Encontro de Federação de 
Homens do PRDT - Aconteceu no sábado, dia 
27/11, às 10 horas o primeiro encontro da 
Federação de Homens do Redentor. 
 O secretário presbiterial, Rev. Isaías 
Cavalcanti, esteve palestrando e trazendo um 
excelente estudo sobre "Casamento à luz da 
Bíblia". Foi um ótimo momento de edificação 
com um debate muito enriquecedor ao final!
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô - Hoje receberemos novos sócios. As 
reuniões devocionais estão acontecendo no 
salão Álvaro Reis, todos os domingos, às 
17horas. Participe!

Última devô do ano - No próximo Domingo, 
dia 12/12, às 17h teremos a nossa última 
devocional do ano. Participe e traga um amigo 
para juntos adoramos a Deus.

Acompanhe-nos em nossas redes sociais para 
f icar  por dentro de todas as nossas 
programações. 

Nas nossas redes sociais divulgamos mais 
detalhes sobre os nossos encontros.

Para mais informações: 
Instagram (upa.rio), 
Facebook (UPA - Rio) 
ou  email(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis

Aniversário – Registramos nossa gratidão ao 
Eterno pelo 33º aniversário de Organização do 
Movimento Oásis. Até aqui nos ajudou o 
Senhor!  Empenhamos também nossa palavra  
de agradecimento ao Rev. Renato Porpino por 
nos conduzir em um momento de gratidão a 
Deus na liturgia do culto, e ao maestro Ilem 
Vargas que, com a dedicação e o carinho de 
sempre, conduziu o Coral do Oásis nos 
ensaios, bem como no culto do último dia 28 
de novembro. 
Que o Deus Eterno preserve sobre a vida de 

cada oasiano as bênçãos do alto!

UCP - União de Crianças Presbiterianas

No dia 11 de dezembro, sábado, às 14h, 
teremos o Culto Presencial com as crianças de 
todas as idades, pais e responsáveis. Teremos 
a mensagem com o nosso Pastor Renato 
Porpino, presépio vivo de Natal, louvor e muito 
mais. As inscrições podem ser feitas no grupo 
do WhatsApp dos pais da UCP ou pelo 
WhatsApp (21) 98102-9088. Ser criança na 
Catedral é uma delícia!

#sociedades e ministérios
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https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
mailto:email(diretoriaupario@gmail.com)


#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: 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, ô ô... (4x)

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.
Bom, ô ô... (4x)

Tu não me deixarás.
Não me deixarás jamais... (4x)

 I – TRIBUTANDO LOUVORES AO 
EMANUEL: DEUS CONOSCO

Convite 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. Mas José, seu esposo, 
sendo justo e não a querendo infamar, 
resolveu de ixá- la  secre tamente .”                
(Mt 1. 18-19)

Congregação: “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. Ela dará à luz um filho e lhe porás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos pecados deles.” (Mt 1. 20-21)

Todos: “Ora, tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que fora dito pelo Senhor por 
intermédio do profeta: 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. 22-23). 

Cântico: Estrela da Manhã

És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em Tuas mãos está todo vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.

A verdade é tua palavra
Que não pode mentir,
Por isso estamos aqui.

Te louvamos, ó Senhor,
Pelo teu imenso amor.
Manifesta o Teu perdão e poder,
E assim vamos te adorar para sempre.
Pra sempre ó meu Deus!

Oração de Adoração
Gerações em Louvor 
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO AO SALVADOR

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.” (Lc 2. 8-9)

Homens: “O anjo, porém, lhes disse: Não 
temais; eis aqui vos trago boa-nova de 
grande alegria, que o será para todo o 
povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de 
Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” 
(Lc 2. 10-11)

Mulheres: “E isto vos servirá de sinal: 
encontrareis uma criança envolta em 
faixas e deitada em manjedoura. E, 
subitamente, apareceu com o anjo uma 
multidão da milícia celestial, louvando a 
Deus e dizendo:” (Lc 2. 12-13)

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

  230 HNC – “Adoração”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: “Glória a Deus nas 
Alturas.”

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR 

Leitura Uníssona: “Tendo Jesus nascido em 
Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do Oriente a 
Jerusalém. Entrando na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe. Prostrando-
se, o adoraram; e, abrindo os seus 
tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: 
ouro, incenso e mirra.” (Mt 2. 1 e 11) 

Marcha da Fidelidade: Consagração de 
vida e bens ao Senhor 

231 HNC – “O Primeiro Natal”

Oração de Consagração

Pastorais

Cântico: Deus de Aliança 

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 mudastes, Tu és fiel

Deus de aliança, Deus de promessas
Deus que não é homem pra mentir
Tudo pode passar, tudo pode mudar
Mais Sua 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

Batismo Infantil

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Lucas 1.39 – 45
           Presb. João Bastos 
Coral Canuto Regis: “Adoração”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Série de Mensagem: "Cânticos de Natal"

IV – CONTRIÇÃO COM O MEDIADOR

Leitura Uníssona: “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; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (1 Co 11. 27-29)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis: “Tudo é Silêncio” 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – COMUNHÃO COM O FILHO DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão: 

157 HNC – “Segurança em Cristo”

Ministração do Vinho:

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!

39 HNC – “Exaltação e Louvor”
1ª estrofes e coro

VI - DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico: Te Agradeço

Por tudo que tens feito,
Por tudo que vais fazer,
Por Tuas promessas e tudo que És,
Eu quero Te Agradecer, com todo 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.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Natal, na história, é o nascimento de Jesus 
Cristo na manjedoura, em Belém. Natal, na vida 

do cristão, é quando Cristo ocupa o 
trono do seu coração!” (I. C.)


