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Um Natal no poder do Espírito
 Neste ano, eu te desejo um Natal inesquecível! Desejo que tu 
viva o seu Natal cheio do poder do Espírito Santo; e que Jesus seja o 
convidado de honra da tua noite especial. 

Desejo que na noite de Natal, se a lágrima cair com saudade de 
quem já partiu e levou um pedaço do seu coração, o Espírito do Deus, nosso 
Consolador, encha de fortaleza e preencha teu coração de forma que, nessa 
mesma noite, você possa ainda sorrir, e agradecer a Deus pelo privilégio de 
ter convivido com quem se foi, pelos anos que o Senhor concedeu. Desejo 
que na noite de Natal, o Espírito de Deus encha teu coração de ousadia - e 
também de humildade e mansidão - e você seja livre para, enfim, fazer 
aquela ligação (ou mandar uma mensagem) para aquela pessoa com quem 
você não fala já faz tempo, desde aquele desentendimento bobo... Nem 
pense muito, apenas ligue... Que você peça perdão a quem precisa, e libere 
perdão a quem precisa, mesmo que você esteja convicto de que esse 
alguém não merece; que seja lembrado pelo  Espírito Santo que nós 
também não merecíamos perdão, mas fomos agraciados pelo Senhor. “Me 
desculpe. Sinto muito. Vamos deixar isso pra trás? Feliz Natal!” são frases 
que podem fazer muita diferença para um feliz 2023.

Desejo que você abrace teus filhos e agradeça a teus pais 
enquanto eles estão por aqui; e que você não seja refém do constrangimento 
de dizer “eu te amo” para seus familiares, pois o Espírito Santo terá lhe 
lembrado que Jesus nos amou sem constrangimentos, sem ressalvas. 

Desejo que, movidos pelo Espírito Santo, vocês desfrutem da 
noite não falando de divisões e política, mas contando histórias e 
arrancando gargalhadas das crianças, rindo das lembranças de infância, 
dos natais alegres passados, e de todas as coisas felizes e gentis das quais 
vocês possam recordar. Um tempo de sorrisos, abraços e renovo...

Que os corações possam estar próximos, espalhando teus 
brinquedos sobre o chão da alegria e do contentamento.  Que você releve as 
piadas do pavê e as passas do arroz, e que também releve alguma grosseria 
ou mal entendido na hora do jantar. Que vocês possam fazer uma prece 
juntos e, quem sabe até, cantar uma canção...

Desejo que o perfume de Cristo adentre tua sala, tua casa, tua 
noite... de tal modo que mesmo seu familiar ou amigo  que não é cristão 
perceba, sem esforço, que o Cristo que nasceu e ressuscitou está ali à mesa 
com vocês. Sobretudo, eu desejo que essa unção do Espírito do Deus 
Altíssimo alcance a minha noite de Natal também e que possamos nos 
encontrar pelos corredores da nossa amada igreja dias depois, 
compartilhando sobre o milagre do Natal que experimentamos em 2022.

E se, pela graça de Deus, tudo isso nos acontecer, certamente, 
Jesus terá tido o melhor aniversário e recebido os melhores presentes que 
ele poderia desejar. Deus abençoe tua família. Tenha uma linda e santa noite! 
Feliz Natal!

Silvana Floresta 

#ump
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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 



#agenda de 
oração

#meditações 
diárias

"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, Lucy Sathler, 
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias Saud, 
César Mello, Eleny Silva, Marília Costa, 
Elio Sardinha,  Artur Martins da Costa, 
Gerci Maria da Silva, Suzy Aguiar, Alice 
Lugarinho, Evando Radicetti, Diácono 
Sérgio de Oliveira , Juliana Barcelos, 
Josué Martins, Ângela Gouveia, Marlene 
Mandarino, Rute Morais Pereira, Lucy 
Millan, Euclides Vendrami, Railton 
(esposo de Irene Aquino), Presb. Antônio 
Carlos, Sr. Jardel (pai do Rev. Renato), 
Yasmin (sobrinha-neta Mônica Faria).

Seg 19: Zacarias 3 - Quem você está 

vestindo?;

Ter 20: Salmo 23 - Procure o verde; 

Qua 21: Isaías 9:2-7 - Como dar 

nome ao bebê;

Qui 22: Eclesiastes 4:9-11 - É 

melhor serem dois;

Sex 23: Isaías 53:1-9 -Quando a paz 

irromper;

Sáb 24: 

Lucas 2:8-20 - Deixe um pouco para 

os outros;

Dom 25: João 3:1-8-13-16- Alegria 

ao mundo.

Escala de Pregação
9horas:  Rev. Isaías Cavalcanti
19h:  Rev. Renato Porpino

Escala de Púlpito de Presbíteros:
04/12: 10h30min: Presb. Carlos Roberto;
            19h: Presb. Luís Alberto;
11/12:  10h30min: Presb. Denilson Sevilha;
             19h: Presb. Fernando Lopes;
18/12: 10h30min: Presb. Adibe Vieira
            19h: Presb. Altair Bazeth
25/12: 10h30min:  Presb. André Lima
            19h: Presb. Assuero Silva

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 18/12/2022: Ricardo Dowsley, 

Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro 
Lobo, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira Neto.

Próximo Domingo 25/12/2022: Mário Sérgio, 
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, 
Antonio Renato, Lilian Canto, Marcelo 
Freitas, Tiago Trindade.

Escala do Som:
Domingo: 18/12/2022: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo: 25/12/2022: Victor Mota, 

Felipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Ele é inigualável porque foi gerado pelo 
Espírito Santo no útero virgem de Maria, sem que 
houvesse relacionamento físico entre o casal. Algo 
incomum, inusitado, sobrenatural. O óvulo de 
Maria foi fecundado espiritualmente, possibilitando 
à carne humana gerada a total ausência do pecado 
original, pecado oculto ou consciente. O anjo 
declarou a José: “...não temas receber Maria, como 
tua mulher, porque o que nela foi gerado é do 
Espírito Santo.” (Mt 1. 20b)

Jesus é inigualável porque veio do céu 
como o unigênito (único) filho de Deus e 
regressou, na ascensão, como o primogênito de 
toda a criação. “Este é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação; pois, nele, foram 
criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam 
soberanias, quer principados, quer potestades. 
Tudo foi criado por meio dele e para ele.” (Cl 1. 15 – 
16).
Como Deus, antes da sua encarnação, ele juntamente 
com o Pai e o Espírito Santo, constituindo a Trindade, 
participou da criação de tudo! 

Moisés registra: “A terra, porém, estava sem 
forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o 
Espírito de Deus pairava por sobre as águas.” (Gn 1. 1 – 
2). Moisés revela que a Trindade criou o homem, a 
obra-prima da criação, com traços morais e espirituais 
do Deus Triúno. “Também disse Deus: Façamos o 
homem à nossa imagem,  conforme a nossa 
semelhança...” (Gn 1.26a).
 João, o Apóstolo do amor, revelou sob 
inspiração do Espírito Santo, que o Cristo, o verbo 
eterno de Deus, participou de toda a criação. “No 
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. 2Ele estava no princípio com 
Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio 
dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez.” (Jo 1. 1 
– 3).  Jesus é inigualável porque ao tornar-se carne 
humana, gente como nós, ele também assumiu os 
limites humanos: teve fome, teve sede, foi tentado, 

cansou-se, irou-se, tinha necessidade de orar, 
chorou, suou sangue e morreu. Porém, não teve 
nenhuma inclinação ao mal, venceu as tentações e 
não pecou por pensamento, palavra, ação ou 
omissão! Fez de homem, continuou absolutamente 
santo ao tornar-se semelhante a nós!
 Ele é singular porque era uma só pessoa 
com duas naturezas: Deus e homem ao mesmo 
tempo, em que a natureza divina convivia 
harmoniosamente com a humana.  Não havia 
nenhuma incompatibilidade ou incoerência: uma 
natureza não continha a outra; ambas estavam 
contidas soberanamente no homem-Deus! 
 Em seu ministério, o Filho de Deus se 
autodenominou “O Filho do Homem.” João o 
denominou de nosso advogado; tornou-se o 
nosso Redentor, aquele que assumiu as nossas 
dividas (pecados e condenação) e as pagou, com o 
preço da sua própria vida. 
 Ele tornou-se o único mediador entre 
Deus e os homens, e através do sacrifício do 
Calvário, ele salvou os eleitos que o Pai Escolheu e 
lhe deu na eternidade. ninguém amou como Ele! 
Ninguém morreu como Ele! Nada nem ninguém se 
compara a Ele!

Ninguém se iguala a Ele porque Ele 
exerceu perfeita e plenamente três ofícios: Profeta, 
Sacerdote e Rei. 

Como Profeta, Ele revelou a vontade do 
Pai;

Como Sacerdote Ele, Foi “Oferta e 
Ofertante, “Deu-se a si mesmo por nós; 

E Como Rei, Reina no coração dos Eleitos 
e Reinará em glória eternamente!

O verdadeiro Natal aconteceu quando 
Cristo nasceu historicamente em Belém, e acontece 
espiritualmente quando Cristo nasce em nós e 
ocupa o trono do nosso coração!

“Cristo não foi um homem que ousou ser 
Deus, mas Deus que se dignou ser homem.” (John 
Haas)

                                                                   Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar 

JESUS CRISTO, O INIGUALÁVEL - Parte 2

#editorial
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Hoje: Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho e Carlos Eduardo Gonçalves Camacho;
Seg 19: Márcia Quintaes Louvain e Ricardo da Silva Louvain, Paulo Sérgio da 

Cunha e Siley Soares da Cunha;
Ter 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, José Luiz de Oliveira Alves e Celina Cristina da Silva Alves;

Qua 21: Osmar Rodrigues Evangelista e Marilene Barros de Souza Evangelista;
Qui 22: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva;
Sex 23: Presb. Roberto Corrêa e Ruth Lugarinho de Aguiar Corrêa, Marta Castilho 

da Silva e Luís Fernando Salazar Silva.

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

#aniversariantes da semana

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

Seg 19: Rosângela Carvalho Nogueira;
Ter 20: Paulo Roberto dos Santos Marques;
Qua 21: Caroline da Fonseca Dias, Danielita Mendes da Silva, Milena Dias 

Ximenes;
Qui 22: Fernanda Maria da Silva Albino, Isaac Pôlo Muniz, Lucas Ferreira Távora 

Cerva, Martha Cavalcante de Oliveira Telles, Samyra César Liberato de Oliveira 
Veloso, Tiago Aurélio Borges Almeida;

Sex 23: Caroline de Souza Medeiros Alves, Diana Scabelo da Costa Pereira da 
Silva Lemos, Marcos Souto Maior Medeiros;

Sáb 24: Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires, Josélia Medeiros Navega, Julieta da 
Conceição Costa.

#de nascimento

#de casamento

#notícias gerais
Parabéns ao Casal Amado, Reverendo 
Isaías e Adriana ... 
 Todos quantos os virem os 
reconhecerão como família bendita do 
Senhor. É assim que sua igreja os vê. 
Parabéns por mais um ano de abençoada 
união.  Que o Deus que os uniu permita 
muitos anos de vida em comum. Parabéns 
pelo dia 22 de dezembro.

Dia do Pastor Presbiteriano
 N o  d i a  1 7  d e  d e z e m b r o  é 
comemorado em todo o Brasil, no âmbito da 
Igreja Presbiteriana, o Dia do Pastor. A marcante 

data na história do Protestantismo aponta 
para 17 de dezembro de 1865, quando se 
deu o ato de ordenação de José Manoel da 
Conceição, ex-padre, primeiro pastor 
brasi le i ro presbi ter iano,  na Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. A Igreja 
parabeniza nossa equipe pastoral: Rev. 
Renato Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. 
André Albuquerque, Rev. Daniel Jardim e 
Rev. Gulhermino Cunha, pastor emérito. 
Parabéns aos pastores presbiterianos de 
todo Brasil. "Ser pastor é ser chamado e 

vocacionado por Deus, e como instrumento 
dele, apascentar e pastorear as ovelhas que são 
exclusivamente do Senhor, o Supemo Pastor!"

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
quarta-feira, dia 21, às 18horas, em sua 
sala. (presencial). Pastores e presbíteros 
estão convocados, e a Igreja, convidada a 
orar por seus líderes espirituais! 

Recepção de Novo Membro
 H o j e ,  n o  C u l t o  M a t u t i n o , 
receberemos Douglas Fitzner da 
Conceição,  às 09h, por Profissão de Fé e 
Batismo. Seja Muito bem-Vindo à Família 
Catedral. Nós o recebemos com alegria, 
carinho e amor fraternal. Fique à vontade 
entre nós! Seja abençoado e feliz aqui! 

Nossa Agenda de final de ano e Janeiro 
2023:

1 - Dia 24 de Dezembro, às 18h30min - 
"Culto das Luzes" - Noite de Natal.

2 - Dia 25/12 - Culto Matutino - 10h30min, 
Culto Vespertino - 19h.

3 - Dia 31/12 - Culto de Ano Novo - 
22h30min (Posse  dos  E le i tos  e 
designados para 2023).

4 - Dia 1/01/2023 - Culto Matutino - 
10h30min, Culto Vespertino - 19h.

5 - Dia 8/01/2023 - Culto Matutino - 
10h30min, ordenação, instalação e 
reinstalação de oficiais: diáconos e 
presbítero. Ceia do Senhor.

6 - Dia 15/01/2023 - Culto Matutino - 
10h30min, Celebração do Dia do pastor 
presbiteriano (direção do Conselho)Culto 
Vespertino - 19h; Ceia do Senhor. 

Venha, com a família, adorar ao Senhor 
conosco!

Programa “verdade e vida” 
 Sábado, ás 8 horas, na rede tv. 
Louvor, entrevista e mensagem com Rev. 
Hernandes Dias Lopes e Rev. Roster 
Guimarães. Assista com a família e 
divulgue! verdadeevida@IPB.org.br - 
@IPBOFICIAL

http://verdadeevida@IPB.org.br
mailto:verdadeevida@IPB.org.br


#sociedades e ministérios
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Prelúdio: 

I - ADORAÇÃO AO FILHO DE DEUS.

Saudação Pastoral: "Havia naquela região 
pastores que viviam nos durante campos 
e guardavam o seu rebanho as vigÍlias da 
noite. E um anjo do Senhor desceu aonde 
eles estavam, e a glória do Senhor brilhou 
ao redor deles." Lucas 2:8-9

242 HNC – Os Anjos e o Natal

Oração de Adoração e Louvor

Coral Canuto Regis
Procederá de Jacó Uma Estrela - Felix 
Mendelssohn (1809-1847)
Trad. e adapt: Fred Span

Glória a Deus nas Alturas - Richard 
Kingsmore
Trad e adapt: Rev. Cid Caldas

II - CONSAGRAÇÃO AO EMANUEL 

Leitura Bíblica: "O anjo, porém Ihes 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." 
(Lucas 2: 10-11)

241 HNC – O Nascimento de Jesus

Oração de Consagração

Pastorais

Coral Canuto Regis

Jesus Nasceu - Júlio de Oliveira

Noite de Natal (Sobre o Tema Noite de 
Paz) - Canuto Regis

III - CONTRIÇÃO COM O MESSIAS PROMETIDO.

Leitura Bíblica: "E tu, Belém-Efrata, ...de ti me 
sairá o que há de reinar em Israel, e cujas 
origens são desde os tempos antigos, desde 
os dias da eternidade. Ele se manterá firme e 
apascentará o povo na força do Senhor, na 
majestade do nome do Senhor, seu Deus; e 
eles habitarão seguros, porque agora, será 
ele engrandecido até aos confins da terra.” 
(Mq 5: 2 e 4)

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis: Dorme Bebê -                
Herbert Brow
Trad e adapt: Rev. Cid Caldas

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO SALVADOR

Leitura Bíblica: Sl 110. 1 – 7 
             Presb. Altair Bazth

Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da série: “Poesias do Natal”

V - DEDICAÇÃO AO REDENTOR

“Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o 
teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de 
Jacó." (ls 49:26b)

Coral Canuto Regis
Medley 1 – “Oh! Vinde, Adoremos/Eis dos 
Oh Anjos a Harmonia”
Arranjo: Tom Fettke
Todos: Medley 2 – “Surgem Anjos 
Proclamando/Vinde Cantai/Aleluia”
Arranjo: Tom Fettke
Bênção Apostólica
Coral Canuto Regis: Cântico de Natal - A. 
Adam 
Poslúdio

Junta Diaconal 

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionados à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Encerramento das atividades  - Com os 
almoços de confraternização dos departamentos e 
a participação no Congresso da Federação das 
Safs do Presbitério do Redentor, foram encerradas 
as atividades da SAF Rio em 2022.

Gratidão - À Diretória pelo apoio, ajuda e 
disposição em servir. Às coordenadoras, pelo 
trabalho eficiente e dinâmico nos departamentos. 
Ao Conselheiro e Mentor pela ajuda e presença 
nas reuniões. Aos pastores pela presença e ajuda 
valiosa.

Feliz Natal - A SAF Rio deseja um Natal pleno 
de alegria, repleto de felicidades e abundante 
bênçãos! Que você e família celebrem o Natal 
em adoração ao Salvador e confraternização 
familiar! Cristo, o maior presente de Natal!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo 

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

“Reconectando.” (Filipenses 3:13 e 14)

Confraternização de Final de Ano – 
Louvamos ao Senhor pelo presente deste dia 
tão especial! Comunhão, lazer, comida boa ... 
Graças a Deus por esta  boa dádiva! 
Agradecemos a vocês que abrilhantaram este 
evento preparado com todo o carinho!

A Luísa chegou! – “Herança bendita do 
Senhor são os filhos, frutos do ventre seu 
galardão.” Filha do casal Jefferson e Juliana, 
netos do casal Ana e Aldemiro. Parabenizamos 
os  papa is  e  vovós  por  es ta  bênção 
maravilhosa! A família ECCC se alegra com a 
chegada da pequena Luísa. Seja muito bem-
vinda!

XXVI RECCC – E as inscrições para o 
Reencontro de 2023 continuam ... Procure o 
casal procurador Patrícia e Marcelo para 
receber as fichas de inscrição. O Hotel é o Porto 
Real em Mangaratiba e o período de 27 a 
29/10/23.

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min#sociedades e ministérios
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO AO VERBO DE DEUS

Litania de Louvor:
Dirigente: “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.” (Lc 1. 30-31)

Mulheres: “Este será grande e será chamado 
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará 
o trono de Davi, seu pai;” (Lc 1. 32)

Homens: “Ele reinará para sempre sobre a 
casa de Jacó, e o seu reinado não terá 
fim.” (Lc 1. 33)

Todos: “…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).

104 HPCC – “Surgem Anjos Proclamando”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Depois de ouvirem o 
rei, partiram; e eis que a estrela que viram 
no Oriente os precedia, até que, 
chegando, parou sobre onde estava o 
menino. E, vendo eles a estrela, 
alegraram-se com grande e intenso 
júbilo. Entrando na casa, viram o menino 
com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o 
adoraram; e, abrindo os seus tesouros, 
entregaram-lhe suas ofertas: ouro, 
incenso e mirra.” (Mt 2. 9-11).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor

236 HNC – “Em Linda Noite.”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de membro

III – CONTRIÇÃO POR MEIO DE JESUS, 
O MEDIADOR.

Leitura Uníssona: “Então, disse Maria: A 
minha alma engrandece ao Senhor, e o 
meu espírito se alegrou em Deus, meu 
Salvador, porque encheu de bens os 
famintos e despediu vazios os ricos. 
Amparou a Israel, seu servo, a fim de 
lembrar-se da sua misericórdia a favor de 
Abraão e de sua descendência, para 
sempre, como prometera aos nossos 
pais.” (Lc 1. 46-47, 53-55)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO 
CRISTO, O MESSIAS

Leitura Bíblica: Jo 1. 1-5, 14  - 
             Presb. Adibe Vieira

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: “O significado do Natal”.

V – DEDICAÇÃO AO FILHO DE DEUS, 
NOSSO SENHOR

239 HNC - "Nasce Jesus"

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Aniversário de Casamento – Parabéns aos 
nossos queridos casais pela família construída 
sobre a rocha que é Jesus! Que o Senhor 
alimente o amor e o respeito a cada dia! Feliz 
aniversário de casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Upa de férias!- Agradecemos a Deus pelo ano 
de 2022, agora desfrutaremos desse período 
de férias escolares para descansar e 
voltaremos no dia 5/02 com muita novidades!

Acampamento de Verão da Upa Rio- O 
acampamento vai acontecer entre os dias 22 a 
26 de fevereiro, com o tema, "Do Avesso, quem 
é o seu mestre?". Acompanhe as redes sociais 
da Upa para mais informações, @upa.rio.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional da UPA- hoje é o encerramento 
das atividades da UPA, e para comemorar esse 
ano abençoado, estaremos fazendo uma 
confraternização, às 17h na sala da UPA.

Acampamento de Verão da UPA Rio - o 
Acampamento vai acontecer entre os dias 22 a 26 
de fevereiro, com o tema, "Do Avesso, quem é o 
seu mestre?"Acompanhe as redes sociais da 
UPA para mais informações, @upa.rio

Movimento Oásis

Passeio - Penedo / RJ.
Data: 28/01/2023
Taxa: R$100,00 (Apenas transporte)
Saída do Ônibus da IPRJ: 7h30min.
Previsão de Retorno de Penedo: 17h

Devocionário Pão Diário 2023

Nossos devocionários chegaram. 
Estão lindos! E permanecem no valor 
de R$10,00 a unidade. Aproveite para 
presentear familiares e amigos com a 
Palavra de Deus. 

Trezembro: O privilégio do dízimo do 13º 
Salário! 

 O nosso Deus, em seu amor e 
providência, nos concede o 13º salário. 
Entregar o dízimo deste ganho extra revela 
fidelidade ao Senhor em nossas finanças, 
gratidão pela providência divina na vida e 
amor ao trabalho do Senhor a quem 
servimos. Que o Senhor sensibilize o seu 
coração e o mova a adorá-Lo através deste 
gesto de liberalidade e dedicação! “…Deus 
ama a quem dá com alegria!” (2 Co 9.7)

GRANDE CORAL DA CATEDRAL

Neste Natal vamos formar um GRANDE 
CORAL? Acesse o link abaixo, e descubra com 
q u a l  d a s  v o z e s  v o c ê  c a n t a  m a i s 
confortavelmente. Estude a música e venha 
formar o CORAL DA CATEDRAL, juntando-se 
ao Coral Canuto Regis, no culto das 19h, no dia 
18/12.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHhX
Pj0lqWDyc-O7WzQ4vl4TTT3R3ifaa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHhXPj0lqWDyc-O7WzQ4vl4TTT3R3ifaa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHhXPj0lqWDyc-O7WzQ4vl4TTT3R3ifaa


I – ADORAÇÃO AO VERBO DE DEUS

104 HPCC – “Surgem Anjos Proclamando”

1. Surgem anjos proclamando
paz à Terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos encoando
nas montanhas ao redor.

Glória, glória a Deus nas alturas!
Glória, glória a Deus nas alturas!

2. Vão-se alegres os pastores
ver o infante celestial

e acrescentam seus louvores
ao louvor angelical.

3. Berço rude Lhe foi dado,
mas do céu Lhe vem louvor.
Ele é o Salvador amado,
bem merece o nosso amor.

4.  Povos, tribos. celebrai-O!
“Glória a Deus”  também dizei.
De joelhos adorai-O,
Ele é o Cristo, o grande Rei!

18H30MIN

#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.


