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Uma sagrada família
 Lá fora, o dia cinzento, embaçado pela chuva fina, contrasta com o 
brilho dourado das luzes de Natal na sala.  Alexa toca lindas canções de Natal ao 
fundo, como se entendesse, de fato, quão preciosa para o coração é essa temporada.  
Um cheiro do bolo de chocolate no forno vem tomando conta da casa e convidando 
para um breve descanso.  E assim, no aconchego de um café com bolo quentinho, na 
sala repleta de ursinhos, laçarotes, quebra-nozes, árvore, bolas, pendentes e 
guirlandas, meu olhar repousa sobre o presépio ao centro da mesa.
 Ali posso contemplar uma Maria que, mesmo muito jovem, cheia de 
sonhos, abriu mão de manter sua tranquilidade para fazer a vontade de Deus - 
mesmo quando isso significou colocar em risco sua reputação e sua vida. Uma 
Maria que entendeu que, para que Deus seja glorificado na nossa história, às vezes 
precisamos passar por momentos muito difíceis e desconfortáveis, pelos quais, 
certamente, não concordaríamos em passar se soubéssemos desde o começo como 
seria a jornada. Olho para Maria e vejo que Deus pode usar um jovem com um 
coração temente a Ele para trazer luz a um mundo mergulhado em trevas.
 Ali posso contemplar um José a quem importou mais se submeter ao 
comando da voz de Deus do que se preocupar com seu ego, com seu orgulho, com 
“o que vão falar de mim” ou o  “como vai ser depois”. Um José que entendeu que 
Deus age de maneiras misteriosas e que é preciso primeiro crer para só depois 
enxergar o sobrenatural de Deus. Olho para José e vejo que um homem que teme ao 
Senhor e se compromete com sua família é uma peça fundamental que Ele usa para 
que sua glória se manifeste. Que Deus deseja que os homens se posicionem e sejam 
corajosos, protetores, resilientes, fortes, e principalmente, que ouçam mais a voz do 
Senhor do que a voz enganosa do próprio coração. Mesmo que isso muitas vezes, 
possa ser difícil.
 Ali contemplo os reis magos, atentos à direção divina, mais 
interessados em obedecer a Deus do que aos homens; mantendo seus olhos fitos 
nos sinais vindos do Alto.  Prontos a deixar aos pés de Jesus o melhor que possam 
oferecer.  Percebo os pastores, surpreendidos pela fidelidade de um Deus que 
prometeu um Salvador para o povo e cumpria ali a promessa diante de seus olhos. 
Olho para eles e vejo que sempre é tempo de nos deixarmos maravilhar com a 
bondade e o amor de Deus e de derramarmos diante dele o nosso melhor.
 Olho para a criança em meio à palha e contemplo Jesus, graça infinda, 
amor inexplicável: um Deus com poderes ilimitados, dono do universo, resolveu se 
manifestar pessoalmente na Terra que Ele próprio criou. Escolheu ser carne como a 
carne que Ele mesmo desenhou. Quis nascer de uma mulher, enfrentar as 
vicissitudes da vida comum, ser cuspido, humilhado, ridicularizado pelas suas 
próprias criaturas. Tudo isso porque só assim Ele poderia nos resgatar para a 
eternidade com Ele.  Sua misericórdia e graça ecoam aqui mais que as canções de 
Natal que tocam ao fundo e o brilho desse momento singelo cintila mais forte que as 
luzes de Natal piscando na sala.
Cada figura ali no presépio me convida a ser alguém com a alma mais entregue e 
confiante no Deus que tudo provê. Cada figura ali nos convida a sermos homens e 
mulheres de Deus, exemplares, com os corações submissos a Deus, dependentes de 
Deus, esperançosos e firmes em Deus. Deixemos a luz do Natal brilhar sobre o 
nosso coração. Celebremos esse tempo especial. É preciso celebrar a esse Deus por 
quem somos muito amados. Toda festa que fizermos será pouco, tudo que 
cantarmos ainda será rouco diante da grandeza do Deus que se fez um de nós, para 
que nós pudéssemos ser eternamente dele. 
 Que nesse dia de natal, ao contemplar o presépio, você também possa 
ouvir o chamado do céu, nos convocando a sermos parte da sagrada família de 
Jesus.

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 26: 1 Reis 19:9-12-15-18 - 

Quem precisa de mim?;

Ter 27: Salmo 103:1-14 - Uma 

canção na noite; 

Qua 28: Jeremias 33:6-11 - 

Reconstruindo as ruínas;

Q u i  2 9 : E f é s i o s  6 : 1 0 - 2 0  - 

Realidades invisíveis;

Sex 30: Exodo 34:1-7 - Verdadeiro 

sucesso;

Sáb 31: 

Efésios 2:12-18 - Fogos de artifício 

da vida;

Dom 01: Apocalipse 21 - Por que 

Deus permite o sofrimento?

.

Escala de Pregação
9horas:  Rev. André Albuquerque
19h:  Rev. Daniel Jardim

Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/01: 10h30min: Presb. Luís Alberto;
            19h: Presb. Presb. Luís Monteiro;
08/01:  10h30min: Presb. Mário Sérgio;
             19h: Presb. Newton Alvarez;
15/01: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra;
            19h: Presb. Paulo Raposo;
22/01: 10h30min:  Presb. Peter Tenney
            19h: Presb. Renan Jardim;
29/01: 10h30min:  Presb. Roberto Marinho;
            19h: Presb. Ruy Coelho.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 25/12/2022: Mário Sérgio, Jorge 

Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, Antonio 
Renato, Lilian Canto, Marcelo Freitas, Tiago 
Trindade.

Próximo Domingo 01/01/2023: Não haverá 
culto.

Escala do Som:
Domingo: 25/12/2022: Victor Mota, Felipe 

Agum.
Próximo Domingo: 01/01/2023: Não haverá 

culto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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"...E ela deu à luz o seu filho primogênito, 
enfaixou-o e o deitou numa manjedoura." 

(Lc 2.7)
O Natal vai muito além das meras 

comemorações, com jantar em família, troca de 
presente; o comércio incentivado pelas 
propagandas de presentes, panetones, “aves 
natalinas,” chocolates etc. Ultrapassa a 
religiosidade! 

O verdadeiro significado do Natal é 
mais profundo, mais relevantes, com 
d i m e n s õ e s  h i s t ó r i c a s  e  e s p i r i t u a i s 
elevadíssimas! 

Historicamente, o Natal registra, 
nas páginas do tempo, o dia do nascimento 
do Salvador,  Jesus Cr is to ,  na  da ta 
convencionada de 25 de dezembro, na cidade 
de Belém da Judeia, em Israel.

Obedecendo a um decreto do 
imperador romano César Augusto, José saiu 
de Nazaré, juntamente com Maria, para alistar- 
se em Belém, a cidade de Davi, por ser ele da 
casa e da família de Davi.

Não havendo lugar para o casal nas 
hospedarias da cidade, foram conduzidos a um 
estábulo, uma estrebaria. Maria deu à luz ao 
seu filho, envolveu-o em panos e o colocou 
numa manjedoura (um recipiente onde os 
animais se alimentavam).

O  r e i  d a  g l ó r i a  a b a n d o n o u 
temporiamente o seu trono no céu e o trocou 
pelo “trono” da manjedoura. O Salvador, não 
nasceu em berço de ouro, mas numa simples e 
humilde manjedoura. 

Uma das canções natalinas assim 
declara sobre o evento: 

“Num humilde presépio, sem ter 

nada seu, Jesus, probrezinho, sem teto 
nasceu! Os céus estrelados, fulgentes de luz, 
abrigam o meigo e divino Jesus.” (Martinho 
Lutero).
 Teologicamente, o Natal aponta 
para a “encarnação” do verbo de Deus. O 
unigênito Filho de Deus, eterno,"da mesma 
essência do pai", tornou-se "homem", tornou-
se "corpo"

, como Deus, se revelou em Cristo; ele que já 
era na eternidade, tornou – se também no 
tempo!
Como Deus e integrante da Santíssima 
Trindade, Cristo foi o único a assumir um corpo 
físico, a ter uma natureza humana! 
Foi predito como “Emanuel: Deus conosco.” 
Foi anunciado, o Redentor e o Senhor das 
nossas vidas!
 O Credo Niceno- constantinopolitano 
vaticina: “Cremos..em um senhor Jesus Cristo, 
o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai 
antes de todos os séculos; Deus de Deus, luz 
de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro 
Deus; gerado, não feito, de uma só substância 
com o pai...”
 Os trinta e nove artigos da religião 
declaram sobre a perfeita humanidade de 
Cristo: “Cristo, na verdade de nossa natureza, 
foi feito semelhante a nós em todas as coisas, 
exceto no pecado, do qual foi totalmente 
isento, tanto na sua carne como no seu espírito.  
(Artigo 15)
 O verdadeiro significado do Natal é 
que nele se celebra o nascimento de Jesus 
Cristo, e comemora-se, espiritualmente o 
nascimento do Salvador do mundo!

                                                                   Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar 

“O SIGNIFICADO DO NATAL.”

#editorial
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Seg 26: Bruno Raphael de Lima Moreira e Rachel Moraes Valença Moreira;
Qua 28: Hilda de Oliveira da Cunha e Delvair Saar da Cunha;
Qui 29: Edina de Carvalho Freire e Francisco Augusto Freire.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Jefferson Henrique Vieira Miguel;
Seg 26: Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Diác. Elias Pinto Lima, 
Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão;
Ter 27: Cloanto Lima Nogueira, Letícia Avila Cordeiro de Medeiros, Norelice 
Figueiredo Freitas;
Qua 28: Aline Barbosa Vieira, Frederico Coutinho de Moura Vallim;
Qui 29: Alexandre Anselmo Lima, Benjamim Gomes Cunha, Giulia Garcia 
Cascardo Bragança, Joanita Cavalcante Junior, Serafim Alberto das Neves 
Madureira;
Sex 30: Ademario de Souza Borges, Lea Sathler Machado de Castro, Matheus 
Marcos Nery Dantas, Oséas Lucena Nascimento, Sosthenes Moreira dos Santos;
Sáb 31: Presb. Helio Boechat Leite.

#de nascimento

#de casamento

#notícias gerais

Culto das Luzes.
Aconteceu ontem em nossa Igreja, 

às 18h30min, este belíssimo culto, que já é 
uma tradição em nosssa Igreja. Na 
celebração do nascimento do Salvador, 
cantamos Hinos Natalinos de adoração a ele 
e participamos do momento esplendoroso 
do acendimento das velas (com as luzes do 
templo apagadas) e o cântico “A noite de 
paz”, cantado com muita emoção e fervor.
Celebramos o Natal com alegria, adorando 
a Jesus Cristo, o aniversariante! 

Culto de ano novo 
Celebraremos a chegada do ano 

de 2023, com adoração, gratidão e oração, 
próximo sábado, às 22h30min. Participe 
com toda família!

RE do Sínodo do Rio de Janeiro
 No dia 19/12, o Sínodo do RJ 
esteve reunido em Reunião Extraordinária. 
Na ocasião, o Vice-Presidente do Conselho 
da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, 
Presb. Assuero Silva, foi eleito tesoureiro, 
para um mandato até a próxima Reunião 
Ordinária. Desejamos ao amado irmão a 
continuidade das bênçãos do Senhor, 
especialmente no exercício do cargo.

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)

Agenda da programação de final do ano 
e janeiro 2023:
31/12 - Sábado - Culto de ano novo, às 

22h30 min;
Ÿ Posse declaratória dos eleitos e 

designados 2023.
01/01/2023 - Domingo - Não haverá 

Culto Matutino e Vespertino.
08/01/2023 - Domingo - Culto Matutino, 

às 10h30min.
Ÿ Celebração da Ceia.

15/01/2023 - Domingo - Culto Matutino, 
às 10h30min. 
Ÿ Culto dirigido pelo Conselho: 

celebraçao do dia do Pastor.
Ÿ Ordenacão e instalação de oficias: 

Diáconos e Presbítero.
Culto Vespertino, às 19horas.

Ÿ Celebração do 161º Aniversário da 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.



#sociedades e ministérios
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Prelúdio: “Oh! vem, Emanuel! Veni Emanuel"

I – ADORAÇÃO AO FILHO DE DEUS

Convite à Adoração
Dirig: “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 deixá-la secretamente.”                      
(Mt 1. 18-19)

Cong: “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 
q u e r  d i z e r :  D e u s  c o n o s c o ) . ”                       
(Mt 1. 22- 23)

Cântico: “Ó Vinde Adoremos”  

Cântico: “Teu Santo Nome”  

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO AO EMANUEL

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos 
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? 
Porque os gentios é que procuram todas 
estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 

necessitais de todas elas; buscai, pois, em 
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.”                 
(Mt 6. 31-33)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

Cântico: “Confiarei”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM O MESSIAS 
PROMETIDO 

Leitura Uníssona: “E tudo quanto pedirdes 
em meu nome, isso farei, a fim de que o 
Pai seja glorificado no Filho. Se me 
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu 
o farei. Se permanecerdes em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes, e vos será 
feito.” (Jo 14. 13-14; Jo 15.7)

Motivos de Oração

Cântico: “Emanuel”

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO SALVADOR

Leitura Bíblica: Sl 118. 1-29 
             Presb. Assuero Silva

Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da Série: “Salmos de Natal.”

V – DEDICAÇÃO AO REDENTOR

Cântico: “Glória In Excelsis Deo”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "Vinde Cantai"

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.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Gratidão - À Diretoria 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 
valiosas. Somos gratas de coração!

Hoje é Natal! A SAF RIO deseja a todas as 
sócias e familiares um dia cheio de paz e amor.

Feliz Ano Novo- Que seja um ano próspero, 
abençoado e cheio de felicidade. Que traga paz, 
saúde e muita esperança. A SAF  Rio deseja a 
você e família "Um Feliz Ano Novo"

Reunião Plenária - Vem aí dia 5 de janeiro, às 
14h30min. No salão Álvaro Reis.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

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

Feliz Natal!  – Jesus nasceu e nos trouxe salvação! 
Celebremos o seu dia com alegria e em comunhão. 

Agenda – Já está disponível, em meio digital, 
nos canais de comunicação do ECCC. Esteja 
presente nas nossas programações. Você faz 
parte deste ministério!

XXVI RECCC – As inscrições para o 
Reencontro de 2023 continuam! O Hotel 
escolhido foi o Porto Real em Mangaratiba. O 
período escolhido de 27 a 29/10/23. Faça sua 
inscrição para não ficar na lista de espera. O 
casal procurador Patrícia e Marcelo está 
recebendo as fichas de inscrição e orientando 
sobre as formas de pagamento.

Aniversário de Casamento – Que bênção ter 
um casamento suprido pelo Deus que criou a 
família! Que o Senhor alimente este amor a 
cada dia! Parabéns aos nossos casais!

#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 Adoração
Dirigente: “Do tronco de Jessé sairá um 

rebento, e das suas raízes, um renovo.” 
(Is 11.1)

Congregação: “Repousará sobre ele o 
Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria 
e de entendimento, o Espírito de conselho 
e de fortaleza, o Espírito de conhecimento 
e de temor do Senhor.” (Is 11.2)

Todos: “Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”               
(Is 9.6)

230 HNC – “Adoração” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – GRATIDÃO À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele 
que semeia pouco pouco também ceifará; 
e o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará. 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. 6-7)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

240 HNC – “Louvor Angelical.”

Oração de Adoração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM JESUS CRISTO, 
O MEDIADOR 

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO 
CRISTO, O MESSIAS.

Leitura Bíblica: At 4. 5-22 
              Presb. André Lima

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da Série: “O Significado do Natal.”

V – DEDICAÇÃO AO FILHO DE DEUS, 
NOSSO SENHOR

231 HNC – “O Primeiro Natal”
1ª e 5ª estrofes 

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

UPH - União Presbiteriana de Homens

No domingo passado aconteceu a nossa última 
reunião devocional do ano de 2022. Glória ao 
nome do Senhor por este ótimo ano de trabalho 
na nossa sociedade! Um Feliz Natal a todos! 
Que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos 
sobre todas as famílias em nossa Igreja!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana Adolescentes 

UPA de férias! - Agradecemos a Deus pelo 
ano de 2022. 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 e 
26 de fevereiro no AVB, Bananal, SP. As 
inscrições são on-line, procurando a diretoria 
da Upa Rio. O preço é de 500 reais

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

Os devocionários terminaram. No 
entanto, você pode encomendar 
um (ou mais exemplares). Para 
tanto, pedimos que entre em 
contato com a Secretaria da Igreja, 
para que providenciemos até o 
final de janeiro.

https://t.me/uphrio/431

