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Editorial e notícias

IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastor Auxiliar:
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
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Sérgio Santos - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
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
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)

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

A DRACMA PERDIDA
“Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente
até encontrá-la?” (Lucas 15:8)
A parábola da dracma perdida é uma das mais conhecidas de
Jesus e ilustra a forma como Deus, diligentemente, busca aqueles
que estão perdidos e se alegra, ao final, quando estes são
encontrados e salvos. Este processo é representado na parábola
pelas duas diligências tomadas pela “dona da casa” para encontrar a
moeda perdida, quais sejam: acender a candeia e varrer a casa.
Vemos, assim, que Deus, ao partir em busca dos seus filhos
neste mundo, começa “acendendo a candeia”, isto é, lançando a luz
do Evangelho de Cristo sobre os lugares que antes estavam
obscurecidos pelo pecado. E essa luz evidencia, diante de todos, a
camada de sujeira (pecado) sob a qual a moeda (pessoa perdida)
estava escondida, sem que ninguém visse.
Revelada, então, a poeira que cobria a dracma, Deus inicia um
processo de limpeza (santificação). Ele “varre a casa”, arrancando,
pelo poder do sangue de Jesus, toda a sujeira que cobria a moeda,
limpando a dracma e o ambiente que a cercava (1João 1:7).
Ocorre que, na ilustração dada por Jesus, a moeda perdida é
um objeto inanimado. Mas, como se sabe, a dracma representa,
figurativamente, cada um de nós, que estávamos perdidos e fomos
achados por Jesus. E nós, diferente das moedas, somos seres
dotados de autoconsciência.
Diante disso, eu me pego imaginando qual seria a reação de
uma “moeda autoconsciente” a essas diligências da dona da casa
para encontrá-la. Será que ela desejaria ser encontrada? Será que
esse processo de ter a luz lançada sobre sua vida e a sujeira arrancada
seria algo fácil de lidar?
Certamente que não! Receber sobre nós a luz do Evangelho é
algo que traz à tona, em nossa consciência, diante de nós mesmos e
dos homens, os nossos piores pecados. E, uma vez diante dessa luz,
ainda teremos que passar pelo processo doloroso de sermos
“varridos” por Deus, que vai arrancar toda a sujeira que nos cobria.
Esse processo é difícil, mas no final tem potencial de gerar em
nós uma alegria que transcende aquela que pode ser sentida neste
plano terreno. Por isso, o texto termina dizendo: “E, tendo-a achado,
reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque
achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual
modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se
arrepende.” Lucas 15:9-10. E isto faz tudo valer a pena no final.
Miguel Camboim
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#liderança

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,
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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,

PASTORES DE GENTE!
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.

Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além
de ser um administrador de igreja. Muito além de professor
ou conferencista. Ser pastor vem da alma, não apenas do
intelecto.
Um dos significados da palavra pastor é: "aquele que vê".
“Para cuidar de um rebanho é necessário ver além do que
as ovelhas enxergam”.
Na língua hebraica, o termo correspondente a pastor é
“raah”, vem da ideia de "cuidar dos rebanhos", "dar pasto".
Já o termo grego correspondente é “poimen” (Ef 4.11), onde
o pastor aparece como alguém que Deus deu à Igreja como
um dom. Jesus é o principal Pastor, segundo o Evangelho
de João... e todos os demais pastores são auxiliares.
Esse pastoreio espiritual deve incluir um ensino sério,
além do trabalho de cuidar das ovelhas, em todos os
sentidos. Jesus é chamado de "o grande Pastor" (Hb 13.20).
Pedro, por sua vez, chamou-O de "Pastor das vossas almas"
(1Pe 2.25). Ele é o Bom Pastor que deu a Sua vida pelas
suas ovelhas (Jo 10.2,11,14,16).
Nossos pastores, herdeiros do Rev. José Manoel da
Conceição - o primeiro pastor presbiteriano brasileiro –
são, pela Graça de Deus separados, preparados, dispostos e
disponíveis a acrescentar e ensinar. Sabem calar quando o
silêncio é a frase mais contundente, e falar quando o
ensinamento necessita de voz.
Nossos pastores festejam a festa da igreja. Alegram-se
com a alegria daquele que conquista um novo emprego, que
se graduou na faculdade, que recebeu alta hospitalar ou
daquele outro que recebe a escritura da casa própria. Como
Igreja, somos abençoados pois nossos pastores tem brilho
nas retinas ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao
ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. Presenciei, algumas vezes, o Reverendo Renato e o Rev.
Guilhermino verdadeiramente emocionados, em lágrimas,
felizes pela conversão de “uma nova ovelha”.
Temos ministros que choram com os que choram.
Pranteiam o enlutado e dão o ombro ao entristecido pela dor.
Choram com a família necessitada, com o pai
desesperançado, com a mãe desiludida, com o irmão
desprezado. Choram pela ingratidão dos homens.
São humanos e habitam os mesmos dilemas que
qualquer um vivencia, mas buscam constantemente a vida
com graça e sob a Graça do Senhor, mesmo quando as
circunstâncias são adversas. Vivem o quotidiano, têm filhos
e alguns até netos. Sabem envelhecer com dignidade, sem
perder a jovialidade. São amigos dos adolescentes e dos
adultos, mas permeiam com desenvoltura entre as crianças,
e estas têm prazer em sua conversa... e do carinho em seu
colo. São sempre companhia desejada, querida, esperada. E
sabem viver a vida da igreja.

#editorial
Temos pregadores da Verdade da Cruz com dedicação e
paixão. Pregam as Boas Novas quando plantam novos
campos. Pregam o Evangelho quando evangelizam crianças
e adolescentes. São Pastores quando, pelo nome nos
chamam, nos abraçam e nos convidam a estar... e dizem:”
–Não diga que você não tem igreja. A partir de hoje, essa é a
sua Igreja!”
Temos pastores com a consciência de que foram
escolhidos por Deus, para fazer parte do grupo que exerce o
mais excelente ministério (1 Tm 3.1). Fazem parte do grupo
que desistiu dos seus sonhos pessoais e de sua carreira
profissional para sonhar os sonhos que o Senhor tem
traçado para sua vida. Vivem cientes que seus erros são
pessoais e humanos, mas toda a glória é de Deus.
Como médico identifico os nossos pastores como meus
“colegas de profissão”, pois eles sabem trabalhar como
médicos da alma. Pastoreiam enxergando o que está além
do perceptível. Auscultam o peito de cada ovelha com o
coração e identificam que o essencial, em Cristo Jesus, é
invisível aos olhos. Socorrem o necessitado em qualquer
momento que haja necessidade. Saem no meio da
madrugada para exercer o ministério, muitas vezes abrindo
mão do convívio familiar. Resgatam, através da cura, os
sonhos e utopias possíveis, que foram perdidos durante a
caminhada existencial, mas que jamais serão novamente
perdidos na caminhada rumo aos pés de Cristo.
Quando o médico Missionário David Livingstone falou
aos alunos da Universidade de Cambridge, em 1857, este
nos deu um resumo da verdadeira alma pastoral quando
disse:
"Por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus
ter-me apontado para tal ministério. O povo fala do sacrifício
de eu passar tão grande parte da vida pregando a palavra.
Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa
dívida que nunca poderemos liquidar, do que devemos ao
nosso Deus?
Digo com ênfase: Não é sacrifício!
Nunca fiz sacrifícios.
Não devemos falar dos nossos sacrifícios, ao nos
lembrarmos do grande sacrifício que fez Aquele que desceu
do trono de seu Pai, nas alturas, para se entregar por nós".
Que nossos pastores mantenham suas vidas em
plenitude com a vontade do Pai, e no momento que forem
“entregar o cajado” o façam como Dr. Livingstone, que até o
último suspiro viveu em comunhão... e apesar de todo seu
gigantismo, foi de joelhos, em oração para a eternidade.
Que Deus Abençoe nossos pastores!
Pb. Assuero Silva

#notícias gerais
Conselho Reunido
Fica convocado o Conselho para reunirse na próxima quarta-feira, dia 22 de
dezembro, às 18 horas, pelo aplicativo
Zoom.
Pedimos aos amados irmãos que estejam
em oração por mais uma reunião da
governança da Igreja.
Rev. Renato Porpino
APAS (Associação Presbiteriana de
Ação Social) elegeu sua nova Diretoria
Sob a direção do Rev. Isaías Cavalcanti, a
A PA S , a u t a r q u i a l i g a d a à I g r e j a
Presbiteriana do Rio de Janeiro, reuniu-se
em Assembleia Geral e elegeu sua nova
Diretoria para o Biênio 2021/2022, assim
constituída:
Presidente:
Presb. Jorge Lima de Apocalypses;
Vice-Presidente:
Presb. Raul Martins de Vargas Filho;
1º Secretário:
Diác. Tiago de Melo Trindade;
2º Secretário:
Ilem Vargas;
1º Tesoureiro:
Diác. Charles Mattos dos Santos;
2º Tesoureiro:
Sem. Vinicius da Silva Ramos.
A Assembleia designou o Conselho
Fiscal para o Biênio, assim composto:
Presb. Guilherme Sayão, Diác. Sérgio
Branco, Srª. Vania Dutra. Parabéns aos
eleitos e designados. Que o Senhor os
abençoe e os use como instrumentos nesta
grande obra!

No 4o com Deus - 26 Dez 21
"Então, a nossa boca se encheu de riso, e
a nossa língua, de júbilo; então, entre as
nações se dizia: Grandes coisas o SENHOR
tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR
por nós; por isso, estamos alegres." (Salmo
126.2 e 3). Deus tem feito grandes coisas
por nós que nos alegram, mesmo em um
período onde tudo está difícil e
comprometendo nossa liberdade como
brasileiros e como cristãos. Estamos
presenciando a montagem de um terreno
fértil para o cumprimento de diversas
Profecias que falam da volta do Senhor
Jesus. Esteja atento, porque boa parte são
meias verdades e muitas inverdades,
comumente chamadas hoje de Fake News,
porque quem as declara, tem relação com o
pai da mentira.
Entramos no período de recordarmos os
eventos importantes que fizemos
presencialmente, almejando o retorno o
quanto antes. Participe de FAKE NEWS
pelo nosso canal do YouTube no próximo
domingo, 26 dez às 17h. Esse foi um evento
especial com atrações singulares. Esterá
conosco o Pastor EVALDO BERANGER. Não
perca!
No último evento tivemos ganhadores de
3 ótimos livros: Rosibeti Silva, Luiz
Henrique e Ana Maria Andrade. Por favor
procurem a nossa equipe (Odete Tavares ou
Ricardo Dowsley). "No 4o com Deus, o
melhor lugar para se estar".

#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)

Enfermos: Edno Gonzaga, 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: Pelo aniversário da IPRJ

Seg 20: Não é possível fracassar - Neemias 6:1-9,16
Ter 21: O prazer do doador - Lucas 2:4-14
Qua 22: A bênção do Pai - 1 João 3:1-3
Qui 23: Uma sequência de “sim” - Lucas 2:15-19
Sex 24: Visitante para o Natal - Lucas 2:25-33
Sáb 25: O Presente Perfeito - 2 Coríntios 8:1-9
Dom 26: O grande dia final - Efésios 2:4-10

#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

Escala de Pregação

19/12: 10h30min: Presb. Luís Monteiro
19h: Presb. Assuero Silva

10h30min: Presb. André Lima
19horas: Rev. Isaías Cavalcanti
“O que contaram nossos pais”

26/12: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
Escala de Diáconos:

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/12: 10h30min: Presb. João Bastos
19h: Presb. Johannes Gaiser
12/12: 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses
19h: Presb. Luís Alberto

Domingo 19/12: Felipe Agum, Leandro Trindade,
Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro
Henrique
Próximo Domingo 26/12: Walter Cascardo, Adolfo
Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel
Camboim, Sérgio Santos.
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Rosângela Carvalho Nogueira ;
Seg 20: Leonardo Ribeiro Lima, Paulo Roberto dos Santos Marques, Sofia
Girardin Pimentel Valmorbida
Ter 21: Bruna Santos Mury, Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva,
Gilene Pessoa de Lima. Diác. Jonas de Souza, Milena Dias Ximenes;
Qua 22: Ana Beatriz de Oliveira Torres, Fernanda Maria da Silva Albino, Isaac Polo
Muniz, Martha Cavalcante de Oliveira Telles, Samyra César Liberato de Oliveira
Veloso, Tiago Aurélio Borges Almeida;
Qui 23: Caroline de Souza Medeiros Alves, Diana Scabelo da Costa Pereira da
Silva Lemos, Lidiane Alves Gomes da Silva, Marcos Souto Maior Medeiros;
Sex 24: Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires, Eliane Marinho Correa, Joselia
Medeiros Navega, Julieta da Conceição Costa, Ruth de Aráujo Gomes;
Sáb 25: Jefferson Henrique Vieira Miguel.

#de casamento

Hoje: Márcia 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;
Seg 20: 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;
Ter 21: Sérgio de Gouveia e Almeri do Carmo de Gouveia, Osmar Rodrigues
Evangelista e Marilene Barros de Souza Evangelista;
Qua 22: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva;
Qui 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)
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Parabéns, Adriana e Rev. Isaías
Dia 22 é dia de agradecer a Deus mais um
ano desta santa união. A Igreja do Rio se
alegra com esta data e se une, pedindo ao
nosso Deus que conceda muitos anos.
Felicidades! Comissão de Comemorações

Nisete Chaves da Luz, Chamada à
presença de Deus.
A quem amou e serviu com, fidelidade e
dedicação durante toda a sua vida. No dia
10 de dezembro, faleceu aos 95 anos. Era
membro da nossa Igreja desde 28 de
novembro de 1972. Era viúva e deixa uma
irmã: Hélcia Heli, por quem foi assistida em
sua longa enfermidade. Que o Senhor
console a família enlutada.
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte
dos seus Santos.” (Sl 116.15)

Rute Barbosa Leão, Convocada à
Glória Celeste.
Faleceu no dia 11 de dezembro, aos 97
anos. Viveu intensamente a sua fé em
Cristo. Membro da Catedral há muitos
anos, poetisa, mãe do Presb. Renilton Leão.
A Cerimonia da Esperança Cristã aconteceu
no dia 12 de dezembro, no Cemitério
Jardim da Saudade – Sulacap, oficiada pelo
Rev. Isaías Cavalcanti, com a participação
do Rev. Daivson Torres e do pastor Ricardo
Leão, Neto. Que o Senhor console o
coração da sua querida família: Filhos,
noras, netos e bisnetos.
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo:
Escreve: Bem-aventurados os mortos que,
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o
Espírito, para que descansem das suas
fadigas, pois as suas obras os
acompanham.” (Ap 14.13)

Recepção de Novos Membros
No Culto Matutino, às 10:30h, serão
recebidos como membros da Igreja, os
irmãos Andréa de Souza Coelho Guida,
Nelson Carlos Guida Júnior e Millena
Coelho Guida, todos por jurisdição a
pedido.
No Culto Vespertino, às 19horas, serão
recebidos os irmãos Orlando Sanches
Braga, Melissa Sathler Braga, João Pedro
Sathler Braga e Thiago Sathler Braga, todos
por jurisdição a pedido.
Bem-vindos à família Catedral! Que a
Igreja seja bênção em suas vidas! Que suas
vidas sejam bênçãos na Igreja!

Renovação de Votos
O casal Catharine Pinto Apocalypses
Cordeiro e Edécio Nogueira Cordeiro Filho,
celebra 10 anos de vida a dois e renova os
votos de fidelidade, amor e cuidado.
Parabéns ao casal. Que o Senhor redobre o
amor e multiplique a felicidade!

Bênção Matrimonial
O casal Jenifer D’ Aquino Lo Bianco Mahet e
Corbiniano Nogueira D'Aquino Fonseca,
casado apenas no civil, recebe a bênção
matrimonial hoje, perante Deus, a Igreja e
sua família! Parabéns ao nobre casal! Que
as bênçãos do Senhor sejam abundantes
sobre sua família!

1861 - 2022

#sociedades
e ministérios

160
anos

Junta Diaconal
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.

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
de Portas e de Corações Abertos

Dia 15 de janeiro de 2022, às 19h30min
Reunião de Oração - Na próxima segundafeira, dia 20/12/2021, às 19h, a Junta Diaconal
se reunirá de forma on-line pelo aplicativo
ZOOM. O link (ID da reunião) será
disponibilizado no grupo de WhatsApp Junta
Diaconal.
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 é feito pela
JD 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!
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Mensageiro:

Caminhando

Jeremias Pereira da Silva

(Lm 3.21)

Pastor da Oitava Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte

com esperanca

Confraternização de Natal - A Comissão
Executiva estará reunida em um almoço, no dia
21 de dezembro , às 13h . Tempo de comunhão
e alegria. Reserve seu lugar com Adriana.
Gestos de Amor e Cuidado - A SAF Rio
esteve presente, através da Secretaria de
Assistência Social, na casa das Paraplégicas,
doando 25 kits de higiene aos moradores da
instituição. Deus abençoe os doadores ,
multiplicando as bênçãos sobre cada um.
Foram enviadas também fraldas ao Lar
Samaritano, doadas pela Sinodal Rio de

Louvor:

VENCEDORES
POR CRISTO

Presencial

V – COMUNHÃO COM O CORDEIRO DE DEUS
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:
Cântico: Graças eu Te dou, Pai,
Pelo preço que pagou, sacrifício de amor,
Que me comprou, Ungido do Senhor.
Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão,
Restaurou-me à comunhão!
Digno é o Senhor, sobre o trono estás;
Soberano criador, vou sempre Te adorar!
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou!
Digno é o Senhor!
Ministração do Vinho:
Cântico: Nada Além do Sangue
Teu sangue leva-me além
A todas as alturas. Onde ouço a Tua voz
Fala de Tua justiça. Pela minha vida
Jesus, este é o Teu sangue.
Tua cruz mostra a Tua graça,
Fala do amor do Pai. Que prepara para nós
Um caminho para Ele; onde eu posso me achegar

Somente pelo sangue.

Que nos lava do pecado.
Que nos traz restauração.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue. De Jesus!
Que nos faz brancos como a neve,
Aceitos como amigos de Deus.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue. De Jesus!
Alvo mais que a neve! 2x
Sim, neste sangue lavado
Mais alvo que a neve serei!
VI – DEDICAÇÃO AO REI DOS REIS
Cântico: Grande é o Senhor
Grande é o Senhor
E mui digno de louvor,
Na cidade do nosso Deus,
Seu santo monte,
Alegria de toda a terra!

Janeiro, numa linda campanha com
participação da SAF Rio.
Feliz Natal - A SAF Rio deseja aos queridos
irmãos, um Natal feliz e abençoado, onde o
Senhor Jesus seja celebrado, trazendo alegria,
paz e amor. Feliz Natal!
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Grande é o Senhor
Em quem nós temos a vitória,
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida.
Confiamos em Teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céu!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio:

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)
“Seu porto seguro, onde está?”
(Provérbios 1:33)

Agenda ECCC 2022 – Já temos as datas para
o próximo ano. Nossa agenda está disponível
através do canal de transmissão, mas para os
que preferem ter impressa, basta solicitar para
um membro da diretoria. O que não pode é
estar longe de nós! Já reservem as datas.
Dia da Esposa e do Pastor Presbiteriano –
Nós do ECCC somos muito gratos pela vida
dos nossos pastores, esposas e famílias.
Reconhecemos toda a dedicação e ensinos
para conosco. Rogamos as bênçãos de Deus
sobre vocês!
Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de
casamento! Que grandes bênçãos continuem
fazendo parte dessa história de amor aos
cuidados do Senhor! Que não faltem os
sorrisos, os sonhos, a perseverança, o querer,
o estar! Que não falte a cumplicidade, o carinho
e principalmente o Amor!

Confraternização de Final de ano – Na
última terça tivemos momentos alegres e de
comunhão encerrando as atividades de mais
um ano! Agora faremos uma pausa nas
atividades até março de 2022.
5 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
UPH - União Presbiteriana de Homens

Cântico: Consagração

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Ao Rei dos reis consagro, tudo o que sou,
De gratos louvores transborda
O meu coração!

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da Série: “O que nos contaram
nossos pais”
IV – CONTRIÇÃO COM O “FILHO DE DEUS”

Reunião de Oração - Hoje teremos a última
reunião do ano, e será PRESENCIAL!
Estaremos juntos, às 17h30min na nossa sala
da UPH. O nosso vice-presidente, Will Aráujo,
trará uma reflexão bíblica para a nossa
sociedade. Em seguida faremos uma
confraternização.
Estão todos convidados: homens, suas
famílias e todos que desejarem estar juntos!
Venham!
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

A minha vida eu entrego
Nas Tuas mãos, meu Senhor,
Pra Te exaltar com todo o meu amor.
Devô: Hoje, dia 19/12/2021, às 17 horas,
teremos a nossa última devocional do ano no
salão Álvaro Reis. A Mis. Leninha Maia trará a
palavra aos nossos corações. Durante o
momento de devocional receberemos os novos
sócios. Agradecemos a Deus por mais um ano
de bênçãos.
Retorno: Depois do período de férias,
voltaremos com as nossas devocionais a partir
do dia 06/02/2022.
Acompanhe nossas redes sociais pois
estaremos trazendo várias novidades!
Para mais informações:
Instagram (upa.rio),
Facebook (UPA - Rio)
ou email(diretoriaupario@gmail.com)

Eu Te louvarei conforme a Tua justiça,
E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo!
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as Tuas obras,
Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar,
E todo ser que neles há.
Toda a terra celebra a Ti
Com cânticos de júbilo,
Pois Tu és o Deus criador! 2x
A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus!
E o louvor ao Rei Jesus!
Oração de Consagração
Pastorais
Recepção de Membros
III – EDIFICAÇÃO NO “VERBO DE DEUS”
Leitura Bíblica: Is 11. 1- 10
Presb. Assuero Silva
Coral Ednea Bastos
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Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o
Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; antes, foi ele tentado em todas
as coisas, à nossa semelhança, mas sem
pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a
fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hb 4. 14-16)
Motivos de Oração
Cântico: Amigo de Deus
Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz,
Desfrutar do Seu amor.
Ter a paz no coração,
Viver sempre em comunhão,
E assim perceber
A grandeza do poder,
De Jesus, meu bom pastor!
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Santo Deus
Quando entro em Tua presença
E contemplo a Tua glória,
Me esvazio e me prostro aos Teus pés.
Os Teus olhos me consomem
Com Teu infinito amor,
Teu perdão me restaurou
Pra o Teu louvor.
Santo Deus!
Santo Deus!
Tua glória enche a minha vida
E transforme o meu viver!
Santo Deus!
Santo Deus!
Não há outro igual a Ti, Senhor!
Tu és digno de louvor.
Santo é o Senhor.
I – ADORAÇÃO AO “LEÃO DE JUDÁ”
Convite à Adoração:
Dirigente: “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)
Congregação: “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)

#liturgia

Todos: “Glória a Deus nas maiores alturas, e
paz na terra entre os homens, a quem ele
quer bem.” (Lc 2. 14).
Cântico: Em Espírito E Em Verdade
Em Espírito, em verdade
Te adoramos.
Te adoramos. 2x
Rei dos reis e Senhor,
Te entregamos nosso viver. 2x
Pra Te adorar, ó Rei dos reis!
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus!
Meu prazer é Te louvar,
Meu prazer é estar
Nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver
Na casa de Deus
Onde flui o amor!

EBverão
D
2022

VIVA O NOVO, É HORA DE

recomeçar

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: “Glória” – Haydn
II – CONSAGRAÇÃO “À RAIZ DE DAVI”
Leitura Uníssona: “Evidentemente, é fora de
qualquer dúvida que o inferior é
abençoado pelo superior. Aliás, aqui são
homens mortais os que recebem dízimos,
porém ali, aquele de quem se testifica que
vive. E, por assim dizer, também Levi, que
recebe dízimos, pagou-os na pessoa de
Abraão.” (Hb 7.7-9).

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Marcha da Fidelidade: Consagração da
vida e bens ao Senhor

Escola Bíblica Dominical

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I –ADORAÇÃO AO SALVADOR
Litania de Adoração:
Dirigente: “No sexto mês, foi o anjo Gabriel
enviado, da parte de Deus, para uma
cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma
virgem desposada com certo homem da
casa de Davi, cujo nome era José; a virgem
chamava-se Maria..” (Lucas 1.26-27)
Homens: “E, entrando o anjo aonde ela
estava, disse: Alegra-te, muito favorecida!
O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir
esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se
a pensar no que significaria esta
saudação.” (Lucas 1.28-29)

#liturgia

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR
Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a
Deus mais excelente sacrifício do que
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser
justo, tendo a aprovação de Deus quanto
às suas ofertas. Por meio dela, também
mesmo depois de morto, ainda fala. De
fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e
que se torna galardoador dos que o
buscam. (Hebreus 11. 4 e 6)
Marcha da Fidelidade: Consagração de
vida e bens ao Senhor

CELEBRAÇÃO DO DIA DO PASTOR
PRESBITERIANO
Leitura Uníssona: “Fiel é a palavra: se
alguém aspira ao episcopado, excelente
obra almeja. Sou grato para com aquele
que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso
Senhor, que me considerou fiel,
designando-me para o ministério. Darvos-ei pastores segundo o meu coração,
que vos apascentem com conhecimento e
com inteligência. Ora, logo que o Supremo
Pastor se manifestar, recebereis a
imarcescível coroa da glória.” (1 Tm 3.1; 1
Tm 1.12; Jr 3.15; 1 Pe 5.4)
Homenagem aos pastores

242 HNC – “Os Anjos e o Natal”

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO
Leitura Bíblica: João 10.1 -14
Presb. Luís Monteiro
Coral Canuto Regis: “Coro Final”
Mensagem: Presb. André Anselmo Lima
VI - DEDICAÇÃO AO SENHOR
JESUS CRISTO
Cântico: “Um só Rebanho”
Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É Teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

IV – CONTRIÇÃO COM O MEDIADOR
Mulheres: “Mas o anjo lhe disse: Maria, não
temas; porque achaste graça diante de
Deus. Eis que conceberás e darás à luz um
filho, a quem chamarás pelo nome de
Jesus.” (Lucas 1.30-31)
Todos: “Este será grande e será chamado
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe
dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará
para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu
reinado não terá fim.” (Lucas 1.32-33)
239 HNC – “Nasceu Jesus”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: “Aleluia.” (Manoel Dias
de Oliveira)
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Oração de Consagração
Pastorais
Recepção de Membros
Renovação de Votos Matrimoniais
Bênção Matrimonial

Leitura Uníssona: “E a oração da fé salvará o
enfermo, e o Senhor o levantará; e, se
houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Confessai, pois, os vossos
pecados uns aos outros e orai uns pelos
outros, para serdes curados. Muito pode,
por sua eficácia, a súplica do justo.”
(Tiago 5. 15 - 16)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis: “E uma Estrela
Apareceu”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Coral Canuto Régis: Cântico de Natal
Poslúdio

