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#editorial"E O VERBO SE FEZ CARNE..." #editorial
"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio 
de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória 

como do unigênito do Pai.” (Jo 1.14)
O termo grego "Logos", traduzido como verbo, 

também significa palavra, e aplica-se a Jesus Cristo.  
"Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu 
nome se chama o Verbo de Deus." (Ap 19.13)

A doutrina do "Logos",  exposta por João no 
Evangelho, revela Cristo como uma força criadora; 
uma força controladora; uma pessoa, que embora 
deva ser identificada com Deus, não obstante é 
pessoa distinta de Deus Pai; Uma personalidade, de 
natureza divina, embora tivesse se encarnado como 
homem.  É, ao mesmo tempo, Deus e homem, isto é, o 
Deus - Homem!

O "Logos" foi reputado como consubstancial ao 
Pai.  O Credo Niceno Vaticina.

O "Logos" é quem revela Deus, servindo de 
conexão plena como único mediador entre Deus e os 
homens, motivo pelo qual lhe convinha compartilhar 
das naturezas divina e humana, em uma única pessoa.

O "Logos" é possuidor de autoconsciência, tendo 
uma personalidade distinta; mas, ao mesmo tempo, 
desfruta de total comunhão com Deus Pai.

No princípio, em grego "ARKÉ", em hebraico, 
Beréshit, como em Gênesis 1.1. Ao empregar esta 
e x p r e s s ã o ,  J o ã o  p r e t e n d e  r e a l ç a r  a 
complementariedade que existe entre o relato da 
criação do mundo e o de sua salvação, encarnada na 
pessoa de Iéshoua' BènIosseph (Jesus, Filho de 
José).

Diante dos conceitos filosóficos sobre o Logos, o 
Apóstolo João declara que o "Logos" aparece com 
clareza e realidade plena somente em Jesus Cristo, o 
unigênito Filho de Deus.

Desde o início do Livro João anuncia o Evangelho.  
O "Verbo" que estava no princípio com Deus, não é a 
Lei, dada por Moisés, mas sim o "Verbo" que cria, 
concede e salva, Jesus Cristo, o Filho Unigênito de 
Deus!

João, por revelação divina, havia reconhecido o 
"Logos" como o Verbo de Deus encarnado, e, sob a 
inspiração do Espírito Santo, o anuncia a Israel, e já 
no prólogo, declara sua eternidade e divindade como 
"Filho de Deus"! "Ele estava no princípio com 
Deus.Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, 

nada do que foi feito se fez. (Jo 1.2-3)
"E O VERBO SE FEZ CARNE."  O Verbo eterno de 

Deus não apenas pareceu ou deu a impressão de ser 
feito de "carne e ossos," mas de fato "se fez" carne, 
isto é, tomou sobre si mesmo uma genuína e 
completa natureza humana, incluindo um corpo 
humano sem pecado, gerado pelo Espírito Santo no 
útero de Maria.

"E HABITOU ENTRE NÓS."  O verbo traduzido 
como "habitou" significa "acampou" ou "morou" 
temporariamente.  Essa expressão lembra o 
tabernáculo de Israel, que serviu como o lugar da 
presença de Deus na Terra nos dias de Moisés.

Jesus cumpriu esse propósito na sua encarnação.
" C H E I O  D E  G R A Ç A  E  D E  V E R D A D E . "  

Correspondem a termos do Antigo  Testamento que 
descrevem a Aliança Misericordiosa de Deus; Muitas 
vezes  "Graça"  é  t r aduz ida  como "Amor, " 
"Benignidade" ou "Misericórdia."

O Verbo que se fez carne manifestou plenamente o 
caráter de Deus como realizador e protetor da Aliança.

"E VIMOS A SUA GLÓRIA."  Sua "Glória" é 
percebida do mesmo modo que a Glória de Deus foi 
vista no deserto, no tabernáculo, e mais tarde no 
templo!

Glória significa "Esplendor e Maravilha," e num 
sen t ido  secundár io ,  "honra ,  d ign idade  e 
importância".

"GLÓRIA COMO DO UNIGÊNITO DO PAI."
O Filho unigênito do Pai, único filho, especial, 

exclusivo, investido de glória, humilhou-se em sua 
encarnação e morte expiatória para fazer a mediação 
entre Deus e a humanidade decaída.  A expressão 
"unigênito do Pai" traduz uma única palavra grega que 
salienta a dignidade suprema do "Verbo" e o 
relacionamento exclusivo Dele com o Pai.

Jesus Cristo mostrou a glória de Deus ao mundo 
em seu nascimento sobrenatural, em sua morte 
redentiva, em sua ressurreição gloriosa e em sua 
ascensão majestosa!

Em sua segunda vinda, manifestará a glória total 
de Deus!

 Rev. Isaías Cavalcanti
            Pastor Auxiliar



#notícias gerais

Nasceu Maria
Uma linda e saudável menina, no dia 06 

de dezembro, com 46,5 centímetros e 2,885 
Kg de pura fofura! Nasceu saudável e 
aparenta ser calma e tranquila. Segunda 
filhinha dos nossos amados Lic. Daniel 
Jardim e Letícia Boechat Jardim. Os pais a 
recebem com muito amor e alegria como 
herança do Senhor à família, “Família 
Bendita do Senhor”. Os avós, Renan e Lígia 
Jardim, Hélio e Joana Boechat, a recebem 
com muito amor e carinho. Maria, bem-
vinda à vida! A Igreja a recebe com alegria e 
carinho. Parabéns aos queridos pais e avós!

Assembleia Geral Ordinária 
APAS - Associação Presbiteriana de 

Ação Social, convoca os oficias da Igreja, 
presidentes das sociedades internas da 
IPRJ para a AGO, a ser realizada no dia 
15/12/21, às 19 horas pelo aplicativo Zoom, 
afim de eleger a nova Diretoria para o anos 
eclesiásticos de 2022/2023. Contamos com 
a colaboração de todos os eleitores.

Recepção de Novos Membros
No Cul to  Matu t ino  de  hoje ,  às 

10h30min, recebemos novos membros à 
comunhão da Igreja:
1 - Magda Pinheiro da Silva 

(Jurisdição a Pedido);
2 - Guilherme da Silva Candido

(Jurisdição a Pedido);
3 - Miriã Polo Mendes 

(Carta de Transferência).
Bem-vindos, estimados irmãos, à 

Catedral Presbiteriana do Rio! A Igreja os 
recebe com alegria e os acolhe com amor 
fraternal!

Membros Recebidos à Comunhão da 
Igreja

No Culto Vespertino do Domingo 
p a s s a d o ,  e m  c e r i m ô n i a  a l e g r e  e 
abençoadora, foram recebidos como 
membros da Catedral, 10 adolescentes:
1. Gabriela Duarte Cabral Cêia de Souza - 

Profissão de Fé;
2. Fernanda Abrantes Huguenim - 

Profissão de Fé e Batismo;
3. João Victor Dos Santos Galrão - 

Profissão de Fé; 
4. Pedro  Moraes Abdo - Profissão de Fé;
5. Ricardo Adriel Duarte de Oliveira 

Conceição - Profissão de Fé e Batismo;  
6. Catherine Spiller de Oliveira - Profissão 

de Fé;
7. Rebeca Martins de Vargas de Miranda - 

Profissão de Fé;
8. Davi Pereira de Vargas - Profissão de 

Fé;
9. Lívia da Silva Otero Conti - Profissão 

de Fé e Batismo;  
10. Henry Gripp Couto Monte Profissão 

de Fé.
Sejam muito bem-vindos à comunidade 

Catedral! Nós os recebemos com alegria, 
carinho e oração! Parabéns à Mis. Leninha 
Maia, mentora espiritual da UPA; ao Presb. 
Ruy Coelho, Conselheiro da UPA; às tias da 
UPA pelo trabalho desenvolvido com os 
adolescentes! Que a Igreja seja bênção nas 
suas vidas e famílias. Que vocês sejam 
bênçãos na Igreja, a família maior!
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Dia 14 de janeiro de 2022, às 19h30min

Louvor:

Marcelo Gualberto da Silva

Mensageiro:

Diretor Nacional da 
MPC - Mocidade para Cristo do Brasil

Presencial

ASAPH
BORBA



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na segunda-feira, dia 
06/12/2021, a Junta Diaconal se reuniu de 
forma presencial para nossa Reunião 
Ordinária. Foram momentos marcantes, 
sentimos que o nosso Senhor esteve presente, 
conduzindo aquele momento importante na 
vida da Junta Diaconal. Cremos que somente 
pela misericórdia do nosso SENHOR podemos 
seguir e servir os irmãos. “Rendei graças ao 
SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre.” (Salmo 136: 
1)
 
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 o 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, 
c o r r e s p o n d ê n c i a s  o u 
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. Helen Simonton - Dia 16 de 
dezembro, às 14h30min, presencial. Falar com 
a coordenadora.

Vigiai e Perseverai em oração -  Dia 13/12 
será nossa última reunião desse ano. Retorno 
Janeiro 2022 . Continue orando em sua casa. 
Conte as bênçãos recebidas em 2021. 
Desejamos a todas  um Feliz Natal e um Ano 
Novo abençoado. Sinodal RJ!

#sociedades
e ministérios
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Caminhando com Esperança - Dia 14/12 
será nossa ultima reunião desse ano. 
Retornaremos em janeiro. Reserve um tempo 
para orar e sinta as bênçãos do Senhor sobre 
você e sua família. Agradeça as bênçãos 
recebidas em 2021. Feliz Natal e Abençoado 
Ano Novo. SAF Rio!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

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

Reunião de gratidão pelas bênçãos 
recebidas – Na última terça pudemos 
compartilhar as bênçãos de mais um ano na 
família ECCC. Deus seja louvado! 

Confraternização de Final de ano – Na 
próxima terça, 14/12, às 20 horas, teremos 

nossa confraternização! O local  será 
cuidadosamente montado para que os 
protocolos de segurança sejam respeitados. 
Atenção: as vagas foram todas preenchidas. 
 
Aniversário de Bodas – O Encontro de Casais 
se alegra com vocês e felicita por mais esta 
conquista! Aliança renovada na presença de 
Deus! Que a realização a dois seja sempre um 
presente de Deus em suas vidas!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Semana passada foi a última reunião de oração 
do ano. Foi um momento precioso de 
agradecimentos e de pedidos para o ano de 
2022. Louvado seja Deus!

No próximo domingo teremos a última reunião 
devocional do ano. Venha estar conosco!



Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:

https://www.facebook.com/groups
/1126514744060436/permalink/

4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devô - Voltamos com a programação normal 
das devocionais. Elas estão acontecendo todos 
os domingos, no salão Álvaro Reis, às 
17h30min. Participar!

Última devô do ano - Lembre-se que a nossa 
última devocional do ano de 2021 será hoje, 
dia 12 de Dezembro, às 17h30min. Contamos 
com a sua presença!

Mídias Sociais - Acompanhe-nos em nossas 
redes sociais para ficar por dentro de todas as 
nossas programações. É lá onde divulgamos 
de forma mais intensa e detalhada os nossos 
encontros.

Para mais informações: 
Instagram (upa.rio) 
Facebook (UPA - Rio) 
E-mail(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis

Passeio – Aconteceu no último sábado, dia 
04/12 no Sítio do Papai. Registramos a nossa 
gratidão a Deus pelo dia maravilhoso que 
pudemos desfrutar na companhia dos irmãos. 
Na ocasião tivemos a devocional, a comunhão 
à mesa (almoço) e a confraternização com um 
divertido amigo oculto. 

Empenhamos nossa palavra de gratidão ao 
Presb. Ribamar e sua esposa Ednalda pela 
carinhosa acolhida. Louvamos a Deus pela 
vida de cada oasiano e todos os visitantes que 
nos deram a honra da presença. A Deus toda 
glória!

#sociedades e ministérios
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R$ 15,00
Squeeze 

R$ 50,00
Camisa

R$ 5,00
Caneta

R$ 5,00
Lápis

R$ 10,00

R$ 60,00

Pão Diário

Bíblia Comemorativa

R$ 30,00
Mouse Pad
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado um 

decreto de César Augusto, convocando 
toda a população do império para 
r e c e n s e a r- s e .  E s t e ,  o  p r i m e i r o 
recenseamento, foi feito quando Quirino 
era governador da Síria.” (Lc 2. 1-2)

Homens: “Todos iam alistar-se, cada um à 
sua própria cidade. José também subiu da 
Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, 
à cidade de Davi, chamada Belém, por ser 
ele da casa e família de Davi,” (Lc 2. 3-4)

Mulheres: “A fim de alistar-se com Maria, 
sua esposa, que estava grávida. Estando 
eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os 
dias,” (Lc 2. 5-6)

Todos: “E ela deu à luz o seu filho 
primogênito, enfaixou-o e o deitou numa 
manjedoura, porque não havia lugar para 
eles na hospedaria.” (Lc 2.7)

   240 HNC – “Louvor Angelical”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: Glória ao Deus Clemente

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR 

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
casa  do  Tesouro ,  pa ra  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.” 
(Ml 3.10-11) 

236 HNC – “Em Linda Noite”

Marcha da Fidelidade: Consagração de 
vida e bens ao Senhor 
Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Lucas 1.46-56 
           Presb. Jorge Apocalypses
Coral Canuto Regis: “Coro de Anjos”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema da Série: Cânticos de Natal

IV – CONTRIÇÃO COM O MEDIADOR

Leitura Uníssona: “Certamente, ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Is 53. 4-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis: “A Oferta perfeita.”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



V – COMUNHÃO COM O FILHO DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão: 

97 HNC – “Súplica do Redimido.”

Cântico: Tudo que Jesus conquistou

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.

Toda a vida, todo o poder, 
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo! (2 vezes)

Ministração do Vinho

Cântico: Calmo, Sereno e Tranquilo

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei a vida eterna com Deus!

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus!

Cântico: Fala à minha alma

1. Fala à minha alma, ó Cristo, fala-me com amor! 
Segreda, com ternura:"Eu sou teu Salvador !" 
Faze-me bem disposto, Para te obedecer, 
Sempre louvar teu nome. E dedicar-te ser.

Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar:
"Na cruz verti meu sangue para te libertar".  
Fala-me cada dia, fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido: "Tu tens um Salvador!"  

2. Fala-me sempre, ó Cristo, Dá-me orientação;
Concede-me alegria e gozo em oração.
Faze-me consagrado, mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno. A vinda abreviar.

3.Como na antiguidade. Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero louvores entoar,
Teu nome eternamente engrandecer e honrar!

VI - DEDICAÇÃO AO SENHOR JESUS

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



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Rendido estou 

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

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

Oh!oh!oh! Eis me aqui, rendido estou
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, oh! Deus!

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

Ôoo Ôoo Ôoo... 2x

Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti 
estou! 2x
E pra sempre cantarei, faz em mim teu querer!

Oh!oh!oh! Eis me aqui... 2x

Minha vida dou... 2x

 I – TRIBUTANDO LOUVORES AO 
EMANUEL: DEUS CONOSCO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Então, disse Maria ao anjo: 

Como será isto, pois não tenho relação 
com homem algum?” (Lc 1.34)

Homens: “Respondeu-lhe o anjo: Descerá 
sobre ti o Espírito Santo, e o poder do 
Altíssimo te envolverá com a sua sombra; 
por isso, também o ente santo que há de 
nascer será chamado Filho de Deus.”             
(Lc 1.35)

Mulheres: “Porque para Deus não haverá 
i m p o s s í v e i s  e m  t o d a s  a s  s u a s 
promessas.” (Lc 1.37)

Todos: “Então, disse Maria: Aqui está a serva 
do Senhor; que se cumpra em mim 
conforme a tua palavra. E o anjo se 
ausentou dela.” (Lc 1.38). 

Cântico: Quão Grande é meu Deus

Com esplendor de um Rei, e majestade e luz,
Faz a Terra se alegrar. Faz a Terra se alegrar
Ele é a própria luz e as trevas vão fugir,
Tremer com sua voz. Tremer com sua voz.

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, O começo e o fim.
Três se formam em Um, Filho, Espírito e Pai
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Quão grande é o meu Deus...

Sobre todo nome é o seu, 
Tu és digno do louvor.
Eu cantarei: quão grande é o meu Deus!



Sobre todo nome é o seu...

Quão grande é o meu Deus...

Oração de Adoração
Coral Edineia Bastos: Vem Louvar Neste 
Natal

II – GRATIDÃO À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Visto como, na prova 
desta ministração, glorificam a Deus pela 
obediência da vossa confissão quanto ao 
evangelho de Cristo e pela liberalidade 
com que contribuís para eles e para todos, 
enquanto oram eles a vosso favor, com 
g r a n d e  a f e t o ,  e m  v i r t u d e  d a 
superabundante graça de Deus que há em 
vós.” (2 Co 9.13-14).

Cântico: Reina em mim  

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.

Uma coisa só meu desejo é:     
Vem reinar de novo em mim!

Reina em mim com o Teu poder.
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus,
Tu és o Senhor de tudo o que sou:
Vem reinar em mim, Senhor!

Marcha da Fidelidade: Consagração de 
Vida e Bens ao Senhor
Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM CRISTO – O 
PRIMOGÊNITO DE DEUS

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

Cântico: É de coração 

Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
e nunca mais vai terminar.

Tu me conheces bem e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
E se as palavras não mostrarem 
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim Senhor, recebe o meu louvor, 
É de coração!

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali 
Pra me resgatar.
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Tu me conheces bem e sabes quem eu sou
Não há como me esconder de Ti, 
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração... 2x

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV – OUVINDO O VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica:  Is 9. 1-7 
                         Presb. Luís Alberto Santos
Coral Edineia Bastos: Santo Lugar

Mensagem: Mis. Leninha Maia

Tema da Série: 
“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! A que tremenda graça! 
Oh! A 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!

Quem traz a ordem em meio ao caos, 
Adota o órfão, livra do mal.

O rei da glória, o grande rei dos reis
Governa o mundo com sua 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!   4x

Graça tão maravilhosa de Jesus, 
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa, 
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil. 
É maior que o meu pecado vil. 
Oh! Oh! Oh! Jesus, eu canto...

Oh! Que tremenda graça..     

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Amo o Senhor
Amo o Senhor, meu Salvador,      
Anelo tê-lo bem junto a mim.
Minha esperança é 
Tua palavra, que jamais desamparou
Aquele que busca Tua Face e quer.

Viver para Ti, pensar só em Ti, 
Romper com as barreiras do mundo aqui.
Voar com o Pai, nas asas da fé 
E ser revestido de glória e poder. 
Amo o Senhor!

Amo o Senhor, meu Salvador...
Viver para Ti... 2x



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



#aniversariantes da semana

Hoje: Akemi Nakano Samel Oliveira, Elenice Soares de Souza, Luiz Cláudio Barros da 
Gama, Luzia Vieira de Jesus;  

Seg 13: Bathsebá Ribeiro de Almeida, Gabriel de Souza Sucupira Martins, Luzia Sandra 
Wanderley Torres Ramos, Paulo Sathler Figueredo, Valdilene Borges Machado 
Cardoso;  

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

Qua 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;  

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

Sex 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;  

Sáb18: 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: Denise Pinto de Sousa Almeida e Renato Pinto de 
Almeida;

Seg 13: Rômulo Dias de Aquino e Priscila Alves de Almeida Lima de Aquino,Samuel 
Mendonça da Mota e Francisca Maria de Oliveira Mota, Maria do Carmo Barreto Machado 
e Joaquim Cesar Supelette;  

Ter 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;  

Qua 15: Maria Aparecida P. de A. N. Silva e Paulo Nunes da Silva; 
Qui 16: Presb. Paulo Raposo Correia e Elizabeth Rose Brandão Silva Correia;  
Sex 17: Pedro Dantas Ferreira Neto e Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Presb. Guilherme 

Beda de Amorim Sayão e Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão;  
Sáb18: Elio Freire Sardinha e Jacy Porangaba Iguatemi Sardinha, Jaqueline Cruz Ribeiro 

Camacho e Carlos Eduardo Gonçalves Camacho. 

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino
 "Cânticos de Natal"
19horas:  Mis. Leninha Maia

“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

Escala de Diáconos:

Domingo 12/12: Marcelo Castro, Sérgio Branco, 
Thiago Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia e 
Marcelo Freitas.

Próximo Domingo 19/12: Felipe Agum, Leandro 
Trindade, Jorge Gorne, José Vinicius, João 
Márcio, Pedro Henrique

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, Elias 
Saud, César Mello

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 13: Salmo 6. 4-9 – Suplique a Deus
Ter 14: Rute 4.13-17 - Jesus e a maior história
Qua 15: João 4.4-14 – Água em esperança
Qui 16: Zacarias 11. 4-13 – Você vale a pena! 
Sex 17: Salmo 18. 30-36 – Senhor até dos pregos?
Sáb 18: Salmo 102. 11-13;18-28 – Ande no presente com Deus
Dom 19: 2 Coríntios 2.17-3.6 – Escrito no coração

#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/Diáconos 

#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)



#liderança
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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, 

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.



Livres de um amor bandido
 O dia 23 de agosto de 1973 passou longe de ser pacato nos 

arredores da Praça Norrmalmstorg, área nobre da cidade em 
Estocolmo. Este dia ficou marcado na história da Suécia como a data de 
início de um grande assalto a banco, um crime que se estendeu por 
longos seis dias, em que diversas pessoas foram mantidas reféns por 
homens fortemente armados, trancadas em um cofre.

Aterrorizante, não? Mas vejamos só a declaração de uma das 
vítimas, Kristin Enmark, quando indagada sobre um dos homens que a 
mantinha em cativeiro: "Confio plenamente nele, viajaria por todo o 
mundo com ele". (fonte:

 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37214447).

Sim, parece totalmente absurdo e paradoxal; mas fato é que, 
no decorrer do crime, passados o medo e o susto inicial, foi possível 
verificar a construção de laços de confiança - e até de afeto - entre 
sequestradores e reféns. Com a convivência, vítimas passaram a se 
identificar com seus algozes, e tinham até que se esforçar para se 
lembrarem que, na verdade, aqueles homens não eram seus amigos, 
mas sim pessoas perigosas, que estavam colocando vidas em grave 
risco em um contexto altamente violento.

Este foi o crime que acabou por gerar o fenômeno 
psicológico que passou a ser conhecido como Síndrome de 
Estocolmo. Com termo cunhado pelo criminologista Nils Bejerot, a 
síndrome reflete essa, no mínimo, curiosa relação de afeto que se 
estabelece entre refém e sequestrador em alguns crimes. Mas não é 
difícil ver uma relação abusiva semelhante entre nós e os nossos 
pecados de conforto.

De tanto convivermos com determinados pecados, 
apegamo-nos a eles e ai de quem falar que devemos abrir os olhos! 
Sabe aquela pessoa para a qual nos recusamos a dar mais uma chance? 
E aquela mágoa antiga que não foi colocada diante de Deus? Ou aquele 
nosso erro do passado pelo qual não conseguimos pedir perdão (e nem 
nos perdoar)? São todos cativeiros fantasiados de quarto quentinho, 
violentamente comandados por um sequestrador com semblante 
amoroso.

Temos sempre que nos lembrar quem é quem nessa história. 
As Sagradas Escrituras nos mostram que o pecado nos mantém 
cativos, mas  também deixam claro quem levou cativo o próprio 
cativeiro (Efésios 4:8). Você e eu estamos livres; o resgate foi pago com 
o mais alto preço: o sangue do próprio Jesus derramado na cruz. Não 
precisamos mais nos enganar, nem nutrir esse “amor bandido” com o 
que, na verdade, só nos causa dor. Você não é mais refém do pecado, 
pois se tornou filho de Deus.  Renda-se ao seu libertador.

 Maria Luisa Miranda

#ump
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Diretoria:

Presidente:
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Vice-Presidente:
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1ª Secretária:
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Conselheiro
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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. 
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