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Existe uma razão para tudo o que acontece na vida, eu não acredito em coincidências. Sem
nenhuma intenção de fazer uma comparação, mas o tempo que Paulo passou “longe” da igreja foi
essencial para que seus ensinamentos fossem registrados em cartas e servissem de referência até hoje. Ele
sabia que tinha uma missão a realizar.
 Ficar longe “de casa” é algo no mínimo estranho, uma confusão de sentimentos tão grande que
gera dúvidas em determinados momentos. Para mim, é deixar de sentir-se cidadão de um lugar só, é ter a
impressão de que você não se adaptará totalmente a lugar nenhum.

Talvez essa experiência longe do lugar onde eu passei 99% dos meus anos tenha deixado mais
claro para mim que não importa onde estejamos nessa Terra: nós não estamos em casa. A Terra, pelo
menos por agora, não é o lugar perfeito pra se morar. E por estarmos de passagem, só seremos lembrados
pelas nossas realizações, sejam elas boas ou ruins.

Pensando nessas realizações, por mais crente reformado Calvinista que eu seja não posso
aceitar que TUDO esteja pré-determinado independente da minha vontade. A vontade divina é que eu
faça parte de um plano perfeito criado por Deus. E por mais contraditório que isso possa parecer, não há
nada mais surpreendente que um Deus poderoso, onisciente e independente da vontade humana, mas que
trabalha com ela pra alcançar um objetivo que já foi traçado antes da formação dos séculos. Afinal, uma
pedrinha jogada ao mar não cria uma onda. O tal efeito borboleta não é capaz de alterar os planos de Deus.

Embaralhei sua cabeça? Não se preocupe com as discussões teológicas ou ventos doutrinários que
podem mudar o seu curso. Lembre-se apenas que Deus nos chamou “... à liberdade. Não useis então da
liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor”, (Gálatas 5:13). Servir uns aos
outros pelo amor (e com amor) é o primeiro passo para fazer das “nossas” realizações algo digno de ser
lembrado.

 - por Alexandre Ellus
 
Carnaval é Bananal – Ei! As inscrições já começaram! O preço é R$180,00 e o Franklin, Thiago Castilho
e Carol “Love” Rodrigues estão no hall da cantina para efetivar a sua vaga. Corre, porque as vagas são
limitadas. Acampa Meeting – A reunião com os secretários aconteceu e foi muito proveitosa, mas ainda
há muito o que fazer! Agora é a sua vez de contribuir com oração e ação.
Verão UMP 2011 – O vôlei da galera acontece todas as quartas na Praia do Leme, em frente ao Leme
Palace Hotel. Venha bater uma bolinha com a gente às 19h30min enquanto é tempo.    
Sempre Juntos - Todo domingo às 17h30min a UMP tem a devocional no Salão Álvaro Reis. Mais
cedo, às 9h, tem EBD. E todas as sextas a galera se reúne na R.O. às 19h30min, um momento único de
estar com Deus e entre os seus.
Tá ligado? – O “Projeto Evangelístico” da igreja vai recomeçar na próxima quarta-feira (9) e a UMP está
convidada a participar. 17h30 - concentração/oração; 18h - evangelismo em frente à Catedral. Maiores
informações com Will.
Um VALEU gigante para as cerca de 20 pessoas da mocidade que estiveram na igreja a fim de organizar
as doações para a Região Serrana do Rio. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria”.

PROMOVER A VIDA OU CAUSAR A MORTE?

Leitura bíblica: Gn 4.8-16/ Ex 20.13; Pv 1.8-19; e I Reis 21.1-15

“Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo,
sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.” (Gn 4.8);

“Não matarás.” (Ex 20.13)

A vida é o maior bem que Deus nos confiou e devemos defendê-la e preservá-
la, com qualidade e dignidade. Jamais atentar contra a própria vida e, muito menos
contra a vida do nosso próximo e semelhante: Suicídio, eutanásia e homicídio estão
fora da agenda de um cristão nascido de novo.

Tendo analisado o Quinto Mandamento: “Honra a teu pai e à tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá” (Ex 20.12),
que é o mandamento com promessa, chegamos agora ao Sexto Mandamento: “Não
matarás” -  O dever sagrado de promover e proteger a vida.

Os textos bíblicos selecionados por nossa equipe pastoral descrevem: O primeiro
texto, Gn 4. 8 a 16, descreve o primeiro’ homicídio, que foi um fratricídio, ou seja,
Caim levantou-se contra o seu irmão, Abel, e o matou, foi uma conseqüência direta do
pecado dos nosso primeiros pais. Pecado mata, e matar é pecado. O juiz daquele
primeiro crime, foi o próprio Deus Eterno, que condenou o assassino “à vida”, ou seja
a viver como vagabundo, andarilho e fugitivo na terra dos viventes (Gn 4.8-16); Já o
segundo texto, Ex 20.13 é o princípio jurídico e bíblico, “não matarás”, princípio esse,
universalmente aceito e de origem divina que ensina: o único que tem direito de tirar
a vida, por ser a fonte dela e ser o seu doador e preservador, é Deus. Ele é o único
que tem poder para outorgar a imortalidade, a vida eterna, por meio de Jesus
Cristo, nosso Senhor e Salvador. Guarde este princípio, voltaremos a ele ao tratar
da Eutanásia: O terceiro texto, Pv 1.8-19, fala das “gangs de extermínio”, da “profissão”
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Sebastião Bueno (Emérito), Sérgio Tito Teixeira, Walter José de Barros.

JUNTA DIACONAL: Albino Leite (Emérito), Adeclen Garcia, Álvaro Soares,  André Lima, Antonio
Carlos Diniz, Antonio Renato Cunha, Archidemes Campos, Augusto César de Barros, Carlos
Cândido, Claudio Spiller, Charles Mattos, David Pereira, Edson Conceição, Eduardo Costa, Erick
Tavares (Itaipu), Felipe Busquet de Albuquerque, Filipe Agum, Francisco Franco, Gerbe de
Barros, George Washington Creazola, Jamil Abdo, Jerson Ferreira, João Bastos (Emérito), João
Henrique Gomes, João Luiz Lemos, João Márcio Santos, Jorge Carlos Corrêa, Jorge Gorne,  José
Arteiro, José Abreu, José Ferreira, José Nei de Castro, José Olimpio F. Neto, José Vinícius Trindade,
Leandro Cláudio Trindade, Luís Alberto Santos, Luís Carlos Pinto, Luiz Henrique Inácio, Manuel
Vilas, Marcelo Magalhães, Marcos Lessa, Marcos Nogues, Marcos Vinícius  Santos, Miguel
Costa Júnior, Nelson de Paula, Newton Alvarez, Paulo Freitas, Paulo Roberto Ladeira, Paulo
Vieira, Pedro Stefanon, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo, Sérgio Branco, Sérgio Oliveira, Ruy
Coelho, Vitor Araújo, Waltair Sathler, Willians Araújo.

Leituras Diárias
CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS

TEMA  ANUAL

Praticantes da Palavra para uma

convivência ética

TEMA DO BIMESTRE

À sombra do Sinai: A lei de Deus.

TEMA DO DOMINGO

Promover a Vida ou causar a Morte?

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO
A lei de Deus condena toda forma de

adultério.
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Seg 07:  Do coração procedem os maus

               desígnios. Mc 7:14-23

Ter 08:  Cuidado com os olhos cheios de

                adultério. 2 Pe 2:4-14

Qua 09: Juízo divino contra os adúlteros.

                Ml 3:1-5

Qui 10:  Abaixo o adultério mental.

               Mt 5:27-32

Sex 11:  A bigamia é proibida.

                Rm 7:1-6

Sab 12: Casar com outra comete adultério.

               Mt 19:3-12

Dom 13: A lei de Deus condena toda forma

                 de adultério. Jo 8:1-11, Ex 20:14,

              Pv 5:7-23, 2 Sm 12:1-15

de matador por dinheiro; e finalmente I Reis 21.1-15 que combina o falso testemunho
com “os filhos de Belial”, contratados por uma mulher, Jezabel, para eliminar Nabote,
herdeiro de uma cobiçada vinha, matou-o e tirou-lhe a vinha, para dá-la ao seu marido,
Acabe, Rei de Israel.

O contexto para o tema proposto é visto à sombra do Sinai e à luz da Lei de
Moisés (a Lei de Deus). Analisemos alguns aspectos sérios e atuais  do tema deste
domingo:

(I) QUANDO MATAR É TOLERÁVEL E ATÉ MESMO DEFENSÁVEL

Para defender a própria vida, a vida da sua família ou da população civil,
eventualmente atacada, em uma operação de guerra, matar é preciso defensável. Precisa
ser uma guerra justa, formal e legalmente declarada, precedida de toda negociação e
mediação diplomática possível: advertências, sanções econômicas ou pressões políticas,
ou seja, uma declaração de guerra deve ser o último argumento na mesa de negociações.
Compete ao Presidente da República declarar a Guerra, nos sistemas democráticos
representativos e presidencialistas, como Chefe do Executivo ele é o Comandante
Supremo das Forças Armadas, reunido com seus Ministros Militares e/ou com o
Conselho de Guerra. O papel constituicional das Forças Armadas: Marinha, Exército
e Aeronáutica, é a defesa da integridade dos habitantes do País e preservar a integridade
do nosso território.

A vocação do povo brasileiro é ser pacífico e conciliador. A nossa Diplomacia
adota, dentre outros, o critério da reciprocidade de tratamento. Devemos tudo fazer
para prevenir conflitos e agressões, em todos os níveis: evitar a guerra e promover a
paz. Se acontecer o inevitável da guerra, temos de matar para não morrer. É direito e
dever  defender a vida, praticar a auto-defesa ou seja a legítima defesa da nossa
vida; e, quando se tratar da vida de outros, pode ser vista com legítima defesa putativa,
ou seja, que atribui a outro o direito de defender a vida de alguém por motivos justos
ou justificáveis. O princípio é: Não matarás; e os pacificadores são bem-aventurados
e são chamados de “filhos de Deus”. (Mt 5.9).

II. O TERRÍVEL DRAMA DO SUICÍDIO
Somente Deus pode tirar a vida. E ele doa, sustenta e abençoa a vida. Portanto,

nenhuma pessoa pode atentar contra a própria vida, e muito menos contra a dos outros.
É o caso do suicídio assistido e da própria “Eutanásia”. Foi Agostinho (Sec. IV AD)
quem declarou: “Nunca é lícito matar o outro; ainda que ele o quisesse e o
pedisse... nem tampouco é lícito, mesmo quando o doente já não estivesse em
condições de sobreviver.”

A Bíblia é clara ao ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Somos
santuário de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita
com e no coração quebrantado e contrito. Está escrito: “Não sabeis que sois santuário
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ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

Dia 16/01: Maria da Dores Silva

Hoje: Amilcar Prazeres Albino Filho, Célia Maria do Carmo Mendes, Felippe Junior
Lima Retonde, Hilda de Jesus Santos, Maria Delmina Crescente.

Dia 07: Arthur Bazeth da Silva, Carlos Felipe de Oliveira Nascimento, Elizabeth Lopes
da Silva, Jane Pereira Reis, Katia Trajano de Lyra Ferreira, Maria da Glória Alves da
Silva, Noemi Coutinho Stefanon, Pedro Paulo Xinde Antonio, Raiane Belarmino de
Anchieta Passos, Vitor Manuel Perez De Jesus, Zelia Maria Fernandes de Luna Diniz.

Dia 08: Claudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Elizabeth Arias Machado, Gladys
Solange Silva Araújo, Glaucia Macedo de Lima, Harrison Barbosa  Lopez, Jose da
Silva de Abreu, Khatya Elizabeth Gripp Couto, Levi de Almeida Monteiro, Maria Pereira
dos Passos.

Dia 09: Ana Maria Araujo de Andrade,  Ana Maria Monteiro Grillo, Filipe Braga Fonseca,
Márcia Barbosa Cerqueira, Neyde de Siqueira Reis, Ruth Silva.

Dia 10: Ana Maria do Nascimento Silva, Carolina Nogueira Sathler Figueiredo, Claudia
Ferreira Travassos, Iolanda Põrto Travassos da Silva, Jose Barbosa da Silva,

Dia 11: Aristeu Jose da Silva, Carlos Eduardo Magalhães Silveira Pellegrino, Clea Sonia
Souto Maior Monteiro, Débora Reis da Silva, Denise Soares da Conceição, Fernando
Silva Barros, Jayme Baptista dos Santos, Kamila Cabral de Oliveira, Marina Mello Haikal,
Nelio Ferreira, Rita de Cassia Ribeiro de Lima.

Dia 12: Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Ermila da Silva Pimentel, Genildo Gandra
Lourenço, Gilma Ávila Cataldi de Almeida, Paula Figueiredo de Castro Freitas,
Vanessa Soares Francisco.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

Hoje: André de Carvalho Galassi e Antonella de Rezende Galassi,  Diác. Paulo Roberto
Novais Ladeira e Nadir Caetano Ladeira, Ana Lucia Roza Moreira Arrabal e Jorge
Ricardo Arrabal, Aline Müller de Britto e Rodrigo Britto Florencio.

Dia 07: Cineide Machado Coelho e José Ricardo Coelho, Rosane Ferreira Duarte e
RosaNei Braga Duarte Rosa, Joshua Lin Krauss e Rubia Cristina Krauss.

Dia 08: Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva e Michely Andrea Nascimento Santos
Ruiz.

Dia 09: Pb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser

Dia 10: Rev. Guilhermino Silva da Cunha e Helida Barreto da Cunha, Daniel de Freitas
Coelho e Carla de Moraes Pereira Coelho.

Dia 11: Isaías Calhau Barbosa e Eliane Santos Barbosa, Leopoldina de Araujo Cardoso
e  Paulo Roberto R.Cardoso.

Dia 12: Sonia Regina Ferreira dos Santos  e Cesar Ferreira dos Santos, M a r c o s
Antunes Freitas e Claudia Ferreira Travassos.

de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?  Se alguém destruir o santuário
de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.”
(I Co 3.16 e 17)

III. A EUTANÁSIA É UM CRIME CONTRA A VIDA E UM PECADO
CONTRA DEUS

Todo ser humano tem direito a viver com qualidade e a morrer com dignidade.
O conceito de morte digna é bem recente, quando o paciente é terminal e está sendo
mantido vivo com o auxílio de aparelhos. A discussão ética é se alguém, familiar ou
médico, pode autorizar o desligamento dos equipamentos ou se deve deixar o paciente
partir naturalmente, e, se houver uma súbita melhora e uma surpreendente recuperação
como fica a consciência? Não sou e nem serei favorável a uma morte assistida, pois
não seria uma “eutanásia”, e sim, uma “alter-tanásia” – ou seja, alguém causou a morte
ou, no mínimo, fê-la abreviar-se.

Vejo “a morte digna”, como morte natural, com o mínimo de sofrimento e o
máximo de conforto: Não queremos ver a pessoa amada sofrer. Não podemos, nem
devemos abandonar o paciente e esquecê-lo no CTI ou no Hospital. Por mais grave
que seja o estado do paciente, não devemos pedir a Deus que o leve. A própria pessoa
pode até falar ou pedir a Deus que o leve. Lembre-se: “Enquanto houver um por
cento de chance de sobrevivência, temos cem por cento de esperança!” O assunto
é delicado, mas o mandamento “não matarás” é válido sempre.

Mas, o que é eutanásia? Vem do vocábulo grego “EUTHANASIA” com o
sentido de “boa morte”, “morte suave, digna”. A palavra eutanásia, pode ser definida
assim: “é a eliminação indolor ou por piedade da vida de alguém, que presume-se estar
sofrendo e possa sofrer muito mais ainda no futuro de modo insuportável.” De V.
Marcozzi, “Il cristiano di fronte all’ eutanásia”. La civilitá Cattólica, Vol. IV (1975) pág.
322. E ainda do Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, Editado pela A.B.L. –
Academia Brasileira de Letras em 2008, na Presidência do Acadêmico Dr. Cícero
Sandroni, que falou aqui na Catedral, em Outubro de 2010, no aniversário da AELB –
Academia Evangélica de Letras do Brasil, presidida pelo nosso Pastor Efetivo, que
diz: “Eutanásia, prática de abreviar a vida de um paciente que esteja de coma”.
Sentido médico. No sentido jurídico, é o crime decorrente dessa prática.” Do ponto
de vista religioso, como vimos, eutanásia é tida como uma usurpação do direito à vida.
Tirar a vida é ato exclusivo reservado ao Criador, ou seja, somente Deus pode tirar a
vida de alguém ou interrompê-la em seu curso, seja qual for a idade do ser humano.

A ética médica preconiza lutar sempre em defesa da vida, da sobrevivência dos
seus pacientes com dignidade; jamais omitir-se na defesa e proteção da vida. E isto
leva ao aspecto terrível do interromper uma gravidez não desejada, o aborto; ou o
infanticídio, quando o feto já tem mais de três meses de vida.
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IGREJA  EM  ORAÇÃO.
 ESTEJA  CONOSCO  DURANTE

TODA  A  SEMANA:
DOMINGO - 7h - Comissão de Intercessão no
Templo;
2ª FEIRA - 12h - SAF na Oficina Maria Reis,
18h30min - EBD na sala da UPH, 19h  - Comissão
de Intercessão, 19h - OÁSIS, no salão Álvaro
Reis;
3ª FEIRA - 10h30min - ECCC na sala Miriam
Duffrayer;
5ª FEIRA - 12h - SAF na Oficina Maria Reis;
6ª FEIRA - 19h30min - UMP no salão Álvaro

Reis, 19h30min - UPA na sala Miriam Duffrayer.” 

ESCALAS  E PLANTÕES
PRESBÍTEROS: 8H: Walter José Santos 10H15MIN: Hésio de S. Maciel 19H: João
Cordeiro.   Próximo Domingo: 8H: Dário Q. Porto 10H15MIN: Johannes Gaiser 19H:
Getro Cunha.
DIÁCONOS: EQUIPE A: Ruy Coelho, Sérgio Branco, José Vinícius, Antônio Renato,
George Washington, Jorge Gorne, José Ney, Charles Mattos, Antônio Diniz, Augusto
César, Manuel Vilas, Oliecy Lima, Graça Lessa.PÚLPITO 08H: George Washi,
10H15MIM: Jorge Gorne, 19H: Charles Mattos, PLANTÃO: TERÇA: Antônio Diniz,
QUINTA: Oliecy Lima, PLANTÃO: TERÇA: Paulo Ladeira, QUINTA: João Bastos.
PRÓXIMO DOMINGO: EQUIPE B: João Márcio, Jorge Camacho, Nelson de
Paula, Joáo Henrique, Felipe Busquet, Ricardo Dowsley, Edson, Jamil Abdo, Jerson
Ferreira, Cláudio Spiller, Marcos Lessa, Ondina Brasil, Cresilda Borges. PÚLPITO
08H: Felipe Busquet, 10H15MIM: Ricardo Dowsley, 19H: Jamil Abdo, PLANTÃO:
TERÇA: Jerson Ferreira, QUINTA: Marcos Lessa.

RECEPÇÃO: Eliana Nery e Noêmia Barros  NOITE: Mariana Costa e Carla Geiser.
PRÓXIMO DOMINGO: Kátia Spinelli e Amália Sena  NOITE: Norma Silva e
Maria Olga.

SOM:  Carlos Cândido, Nilton Alvares, Lucas Werner.
PRÓXIMO DOMINGO: Vitor Mota, Tiago Trindade, Cláudio Santos, Beatriz Santos,
Lucas Werner.

ESCALA MUSICAL: 8H: Vitória Elisa, CULTO INFANTIL: 9H: Rachel Coelho, Hugo
Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H: Jovens Casais
/ IP Niterói. PRÓXIMO DOMINGO: 8H: Coral Oásis, CULTO INFANTIL: 9H:  Rachel
Coelho, Hugo Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H:
UPA.

 IPRJ: C/C 27694-4, AG 0473-1 - BRADESCO

MOTIVOS DE ORAÇÃO
“...Está enfermo aquele a quem

amas.” (Jo 11.3)
1 - Enfermos: Marta Santos,  Lívia Conde,
Pedrina Lopes, Eliza Prescott, Edson
Ferreira, Geni Ventura, Dalva de Paulo,
Alvina dos Santos , Pb. Natanael Machado,
Diác. João Luíz Lemos,  Guilherme (bebê 3
meses), Vera Lúcia da Silva, Amanda Go-
mes da Cunha (8 anos), Jorge Luís, Arman-
do Nunes, Maria Aparecida de Paula Pereira
(Pós-cirurgia), Maria José Malfitano Alves e
Paulo Felipe (Brasília), Cláudio Spiller, Dé-
bora Bruno Valeriano.
2 - Famílias: Ana Cláudia Alves da Silva,
Walfrido Souto Maior.
3 - Pastores, Evangelistas, Missionários,
Seminaristas e Congregações.
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VI. O ABORTO É UM CRIME CONTRA A VIDA E UM PECADO
CONTRA DEUS.

A discussão ética gravita em torno de duas posições: “Pró-vida”, defender a vida
do nascituro desde a concepção; e “pró-choice” ou seja a mãe tem direito de escolher
ter ou não ter a criança. A alternativa é outra, chama-se “fertilidade responsável”.
Gravidez não pode ser impensada, acontecer por acaso ou descaso. Não. Meus irmãos
e irmãs, a responsabilidade é dos dois. Deus os criou férteis, portanto o exercício da
sexualidade precisa ser dentro da casamento, com amor e sob a bênção de Deus. Em
Hebreus 13.4, nós lemos: “Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem
como o leito sem mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros.”
Deus criou os seres sexuados para a procriação, visando à perpetuação da espécie; e,
como um carinho de Deus, a liberação das endorfinas que dão-nos a sensação de
prazer: sexo é bom e é abençoado por Deus quando exercido dentro dos princípios
bíblicos e biológicos naturais. Cada órgão tem a sua função. Além da procriação e do
prazer, temos o companheirismo duradouro e agradável.

É fácil perceber que as relações homossexuais negam a procriação; e, por via de
conseqüência são um crime contra a humanidade por inviabilizarem a perpetuação da
espécie.

A Palavra de Deus na prática ou quando vivida só faz nos abençoar.

APLICAÇÕES PRÁTICAS:
1ª) Devemos sempre e em todas as circunstâncias, promover a vida e evitar a morte
nossa, dos outros e dos demais seres vivos. Mesmo a vida dos animais, somente caçá-
los ou pescá-los se for para alimento.
2ª) Se estourar uma guerra poderemos evitar ter de matar, sendo “objetores de
consciência”, por motivos religiosos e éticos e prestar um serviço alternativo ao
alistamento militar.
3ª) Jamais atentar contra a própria vida. Evitar pensar ou falar em pulsão de morte ou
suicídio. O diabo é quem veio para matar, roubar e destruir; Jesus Cristo veio para que
tenhamos vida e vida em abundância. (João 10.10). E, se você pensou ou falou alguma
vez em tirar a própria, peça perdão a Deus; e Jesus vai dar-lhe paz, perdão, salvação,
vida eterna e alegria de viver.
4ª) O aborto jamais poderá ser um método contraceptivo. Exerça uma fertilidade
responsável e você não precisará de abortar jamais. Lembre-se: “Um filho planejado,
nunca será rejeitado; será amado, mesmo antes de nascer.” É o lema da BENFAM
– Bem Estar Familiar, movimento liderado pelo Dr. Campos da Paz, do qual juntamente
com o Rev. Dr. Benjamin Moraes Filho, tive o privilégio de ser um dos conferencistas.
5ª) Falando sério: relação homossexual é abominação ao Senhor, a luz da Bíblia. Não
admita tais práticas. O seu corpo é templo do Espírito Santo.

Rev. Guilhermino Cunha
Pastor da Igreja
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A REUNIÃO DO CONSELHO FOI
ALTAMENTE POSITIVA

Na primeira parte foi presidida pelo Rev.
Anderson Dias de Abreu, na segunda pelo
Rev. Guilhermino Cunha. O secretário do
Conselho Presb. Adibe V. dos Santos publica
a seguir um síntese das principais resoluções:
1. Recebe e toma conhecimento do
demonstrativo financeiro do mês de
dezembro/2010.
2. Recebe o relatório anual de 2010 e verifica
com alegria que embora receitas e despesas
tenham andado, muito próximas e justas a
igreja pôde cumprir com fidelidade os seus
compromissos e suas atividades precípuas.
Rendemos graças a Deus pela fidelidade do
povo de Deus e registramos voto de
apreciação aos Tesoureiros pelo trabalho
bonito e bem elaborado que foi apresentado.
3. Toma conhecimento do excelente
relatório do Presidente da Comissão do
Sesquicentenário Pb. Célio Torres que são
transcritos em ata quanto aos dois cultos já
realizados com a presença de igrejas
convidadas. Toma conhecimento do registro
fotográfico destes eventos. Que fará parte
do acervo documental da Igreja.
4.Registra novas e preciosas informações
do Presidente da Comissão do Ed. Simonton
inclusive quanto ao andamento do processo
de remembramento da terreno da igreja. As
portasestão sendo abertas e brevemente
poderemos trazer maiores informações à
Igreja sobre o assunto, inclusive, sobre a
possível cessão de um espaço no período
de obras.
5. Recebe relatório detalhado do Pb. Peter
Tenney acerca das nove frentes de trabalho
junto ao Projeto Rumo ao Sertão. O
Presbítero estará apresentando  à Igreja num
dos cultos, o relatório multimídia que tomamos
conhecimento nesta reunião.
6. Recebe informação da SAF-Rio sobre o
dia da Mulher Presbiteriana tendo sido
escolhida como Mulher Presbiteriana de
2011 nossa irmã Profª. Juny Boechat Leite.

Com o carinho do Conselho da Igreja.
7. Registra e aprovar com alegria o nome
do Homem Presbiteriano do ano de 2011:
Preb. Jorge Lima de Apocalipses.
8. Toma conhecimento do andamento das
negociações para venda do apartamento
da Rua Batista das Neves já autorizada
pela Assembléia da Igreja e cujo resultado
apurado será. Aplicado na obra de
expansão missionária com foco no bairro
de Santa Teresa.
9. Toma conhecimento de que foi
renovado o contrato de aluguel da atual
sede da Congregação do Cristo Redentor
em Santa Teresa por mais 12 meses e
também de que existe a perspectiva de
aquisição de um terreno para sede deste
trabalho. Resolve referir o assunto a
Comissão nomeada dando competência
para verificar todos os aspectos relativos
ao imóvel e fechar a compra se tudo
estiver em ordem.
10. Toma conhecimento de foto da uma
placa que está no Museu da IPB em
Campinas em memória ao Rev. Ashbel
Green Simonton e que diz: “A memória
do Rev. g. Simonton fundador e primeiro
pastor desta Igreja falecido ma cidade de
S.Paulo a 9 de dezembro de 1867 com 34
anos de idade”. Sendo Simonton fundador
e pastor da nossa Igreja, Igreja mãe do
Presbiterianismo nacional, cremos que é
de nosso direito ter esta placa afixada no
átrio do templo junto a outras placas
existentes. Estaremos, através dos
Concílios competentes, pedindo o retorno
do que por direito e justiça nos pertence.
11.Rende Graças a pela vida do nosso
pastor-âncora Rev. Isaias Cavalcanti da
Silva  e pelo processo de restabelecimento
de sua saúde que vem se processando dia
a dia. O pastor já deixou o hospital e
encontra-se em casa em franco
restabelecimento e brevemente estará de
volta à Igreja. Continuamos orando em
favor do rev. Isaias Cavalcanti.

Nós do Movimento Oásis convidamos
você para almoçarmos juntos. Onde?  Nos
reunimos na área da convivência. No café
amigo. Após o culto. O local do almoço
combinamos na hora. Traga sugestões.
Você  não está sozinho. Participe.
Acampamento Vale de Bênçãos .    De
21 a 24 de abril estaremos reunidos no
AVB Acampamento Vale de bênçãos em
Bananal SP.  Será um momento de
adoração , de comunhão, e de lazer . Estes
momentos são para você  .  Ajuste o seu
orçamento , com o nosso parcelamento .
Faça já a sua inscrição. Refeição,
transporte e amor , está tudo incluído.  É a
sua oportunidade não falte!  Faça a sua
inscrição com  Antonia (91264516).
Maiores  informações com  Elaine(,
Elza(84163462) , Joana(86686750),
Rosane(92147577).
Olhe ao seu lado. Olhou? Identificou
alguém sozinho? Convide-o! O Movimento
Oásis está de braços abertos para você ,
visitante ou não  e estaremos reunidos na
nossa reunião de oração amanha às 19h
no salão Álvaro Reis. Não falte!
Façamos o teste? Você gosta de louvar?
Venha para o nosso coral. Lá tem muito
louvor e comunhão.

UNIÃO PRESBITERIANA DE
HOMENS

HOMEM PRESBITERIANO DO
ANO – Justa homenagem ao Presbitério
Jorge Apolacypse pelo seu trabalho em
nome do SENHOR.
SAF – Em visita a UPH demonstrou seu

carinho pela nossa Sociedade,
participando da homenagem ao Homem
Presbiteriano do Ano, no dia 06/02.
Presbítero Paulo Roberto Daflon,
presidente do CNHP, juntamente com os
presidentes das Sinodais estará reunido no
próximo dia 12/02 (sábado), de  9 às
12H, na Igreja do Rio, para tratar
assuntos da próxima Bienal.
A UPH esta aberta para todos os
membros de nossa igreja, dos 18 aos 100
anos, e visitantes que queiram receber a
benção, através da Bíblia.

EBD
Reunião de Oração: Amanhã, a partir
das 18h30, na sala da UPH. Venha
participar das bençãos.
Classe de Capacitação: Retorna às
atividades no segundo domingo de
fevereiro.
Classe Vespertina: Acontece às 17h30,
na parte baixa do estacionamento. Venha
aprender um pouco mais da palavra de
Deus. Participe da EBD Vespertina.

EBD INFÂNCIA
Abertura do Ano Letivo da EBD Infância
Hoje, faremos a abertura do ano letivo
2011. Vamos nos alegrar, louvar, receber
nossos certificados e conhecer nossos
novos professores e salas! Vai ser uma
programação bem legal! Traga seu filho,
neto, sobrinho... para participar. Ser
criança na Catedral é uma delícia!
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12. Registra com alegria e gratidão a Deus
os trinta anos de pastorado efetivo em nossa
igreja: 10.01.1981 – 10.01.2011.

Pb. Adibe Vieira dos Santos
Secretário do Conselho

O CONSELHO DA IGREJA VOLTA
A REUNIR-SE, NA QUARTA-

FEIRA, DIA 16 DE FEVEREIRO,
DAS 18H 30MIN ATÉ ÀS

22H30MIN.
O ano de 2010 foi ricamente abençoado por
Deus. Você conhecerá os destaques na área
de Missões, Evangelização e Plantação de
Igrejas. A Missão da Igreja é evangelizar
os perdidos e edificar os eleitos. VOCÊ É
PARTE DESTA HISTÓRIA DE FÉ, DE
CORAGEM E DE VITÓRIA.

PÚLPITO DA CATEDRAL
Hoje, no culto das 10h15min, o Mensageiro
de Deus será o Rev. Dr. Milton Ribeiro,
digno Presidente do Sínodo Litorâneo
Paulista; e às 19:00 horas, prosseguindo com
as Celebrações do Sesquicentenário o
Mensageiro de Deus será o Rev. Fernando
Pereira Cabral, que vem com o Conselho e
o Coral da Primeira Igreja Presbiteriana de
Niterói; filha querida da nossa Igreja.
Teremos “Dois anos de Gratidão, por 150
anos de Bênção: Você faz parte desta
história”.

SÍNODO DO RIO JANEIRO
REÚNE-SE

EXTRAORDINARIAMENTE
EM NOSSA IGREJA

Amanhã, 2ª feira dia 7 de Fevereiro, às 18h
30min, Sínodo do Rio de Janeiro reunir-se-
á para apreciar e aprovar o relatório da
Comissão de revisão do orçamento, à luz
do desdobramento. A Reunião é aberta a
todos, em especial na Devocional, que será
dirigida pelo Rev. Milton Ribeiro, convidado
da CE do SRJ. Bem-vindos, em nome de
Jesus.

DIA DO HOMEM
PRESBITERIANO,
 6 DE FEVEREIRO.

A UPH e o Conselho da Igreja elegeram
de forma elegante e democrática, o Presb.
Jorge Lima de Apocalipses, O HOMEM
PRESBITERIANO DO ANO 2011, pelo
seu exemplo de amor e de dedicação a
obra de Cristo, como diácono foi um
dinâmico Presidente da Junta Diaconal,
como Presbítero e Conselheiro da UPH,
muito dedicado. Por tudo isto e muito mais,
a luz de Hebreus 6. 10, foi eleito Homem
Presbiteriano de 2011. A outorga do Título
e da placa será no culto Matutino, das
10h15min. Avante, homens presbiterianos
do Brasil!

DIA DA MULHER
PRESBITERIANA

Será comemorado no próximo Domingo,
13 de Fevereiro, às 10h 15min, será
honrada a eleita “Mulher Presbiteriana do
Ano” pela Executiva da SAF e pelo
Conselho da Igreja, nossa irmã JUNY
BOECHAT LEITE, professora de Bíblia
na Escola Bíblica Dominical, atuante na
SAF e no Coral Canuto Regis.
Homenagens justas e merecidas a dois
grandes lideres da Igreja: Presb. Jorge
Apocalypses e Profª Juny Boechat.
Parabéns!

AGENDA DA IGREJA: ANO 2011,
A AGENDA DO

SESQUICENTENÁRIO
Sairá no próximo Domingo dia 13/12 com
toda a motivação de capa a capa com o
Sesquicentenário da amada Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro. As
Diretorias que atenderam ao pedido do
pastor e enviaram suas fotos ficarão muito
bem na fita.

dias 6 e 13 de março, pois muitos tios
estarão viajando. Após essa data as
atividades voltam normalmente.

UCP BABY
“  A partir de hoje a UCP Baby está de
volta com muitas brincadeiras , historinhas
e orações. Traga seu pequenino para
participar !
Nossas atividades estão programadas para
crianças de 1 a 3 anos, todos os domingos
as 19:00 hs na sala da UCP Baby , sub-
solo do estacionamento. Te esperamos lá!
 

ECCC
Família cristã e seus valores.

Secretarias 2011 – As secretarias e
respectivos casais líderes escolhidos pela
diretoria para 2011 são: Espiritualidade
– Raphaela e Luiz Henrique; Música e
Louvor – Liziane e João Marcio;
Comunicação e Eventos – Beth e Paulo
Raposo; Infraestrutura – Cristiane e
Jorge Corrêa; Acompanhamento dos
Encontreiros – sob a coordenação da
diretoria.
Numa linda e abençoada Reunião
Executiva (diretoria com os casais líderes
das secretarias) ocorrida no dia 01/02/
2011, os casais líderes receberam as boas
vindas da diretoria e as orientações
necessárias para o desenvolvimento dos
trabalhos e a formação de suas respectivas
equipes. Que o Senhor esteja com vocês,
capacitando e dirigindo a todos no exercício
de suas funções. Aos líderes e equipes das

Secretarias 2010, mais uma vez
expressamos nossa gratidão pelo excelente
trabalho realizado e esperamos contar com
a experiência e o apoio e de vocês aos
novos casais líderes.
Bodas de Ouro – Essa preciosa bênção
de Deus chega agora à casa e família do
casal Denise e Benedito (NIT) que
completa e celebra com gratidão a Deus
suas Bodas de Ouro (50 anos) no dia 12/
02. Sintam-se forte e carinhosamente
abraçados pela família do ECCC. Que o
Senhor continue com vocês nessa
caminhada a dois e nesse desejo de servir
ao Senhor e ao próximo.
Reunião de Oração – A partir do dia 15/
02, toda terça-feira, às 10h30min, na Sala
Mirian Duffrayer. Sob a coordenação da
Fátima (do Fernando) e apoio da
Secretaria de Espiritualidade estaremos
levantando um clamor contínuo pelas
famílias, pela nossa igreja e sua liderança,
pela nossa e por outras Nações. Junte-se
a nós nesse empreendimento de fé. O
momento em que vivemos é complicado.
É preciso orar! “...e orai uns pelos outros,
para serdes curados. Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo.” (Tg 5.16b)
Agenda 2011 – Você já recebeu a sua?
Ainda não? Então entre em contato através
do e-mail do ECCC, abaixo.
Fale Conosco – Nosso e-mail para
contato, inclusive atualização de endereço
é: eccc@catedralrio.org.br

MOVIMENTO OÁSIS
Você almoça sozinho? Sem companhia!
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GRATIDÃO E TRANSIÇÃO SÃO
AS PALAVRAS DE ORDEM

A todos os que serviram em 2010 como
Relatores e/ou Presidentes a GRATIDÃO
sincera do Conselho e do seu pastor; Deus
os abençoe, em nome de Jesus. A
TRANSIÇÃO: é importante passar o
serviço, os planos em curso e a agenda.
Transição sem ruptura é continuidade, sem
continuísmo. Você que está assumindo
preencha o espaço. Muito ajuda quem não
atrapalha, observando o texto de Efésios
4.15.

ALMOÇO E JANTAR
SESQUISOLIDÁRIO SUPERARAM

AS EXPECTATIVAS
Conforme o Plano de Ajuda às vitimas na
Região Serrana previsto para janeiro, no
domingo passado houve o “Almoço
Sesquisolidário”, cujo objetivo era angariar
R$ 3.000,00  para a Junta Diaconal
comprar itens essências para as pessoas
atingidas pela tragédia. O almoço
arrecadou R$ 3.000,00 e ainda houve um
“mini-jantar” que arrecadou R$ 540,14,
totalizando R$ 3.540,14. Parabéns a nossa
igreja, pelo amor e visão de Reino de Deus.
Continuemos a ajudar àqueles a quem Deus
ama.

DA COLOMBIA, BOGOTA:
IGLESIA PRESBITERIANA SAN

BARNABÉ
O Rev. Guilhermino Cunha recebeu uma
linda xícara Comemorativa da Família
Neget Suarez pelo carinho com que foram
recebidos aqui na Catedral. “Gloria a
Dios!”

PB ELIEL BREDER
Foi operado recebeu alta hospitalar, voltou
ao lar; mas precisou voltar ao CTI:
Estamos todos em oração.

REV. ISAÍAS CAVALCANTI
Participa conosco do Culto e da Ceia do
Senhor. Estamos alegres e agradecidas a
Deus.

MARLY E FRANCISCO RIITANO
PASSARAM POR MOMENTOS

DIFÍCEIS DE SAÚDE
Mas já estarão em casa. O nosso pastor
irá com “petit comitê” visitá-los e celebrar
com eles a Ceia do Senhor.

NOSSO IRMÃO DIETER GAISER
(87 ANOS)

É o pai do Presb. Johannes Gaiser está
enfermo, pede as nossas orações e espera
a bênção de Deus.

ELISA ORLANDO, DE FRIBURGO
Grande amiga nossa e da igreja, que
colocou os Programetes da Igreja em Rede
Nacional na TV Manchete e Estadual na
Globo, agradeceu a solidariedade da Igreja
e Lembrou: É preciso voltar a ter bíblias
nos escaninhos nos bancos durante a
semana. A Igreja agradece e anota
sugestão.

NO DIA 1ª DE FEVEREIRO O
NOSSO PASTOR FOI À POSSE DO

SENADOR CRIVELLA E
ALMOÇOU COM ELE

Teve o privilégio de um lugar no plenário
do Senado e assistiu a reeleito do
Presidente José Sarney. A noite, já no Rio,
participou de um jantar íntimo de posse do
Deputado Edson Albertassi. É a igreja do
Rio o que está sendo honrada.

BÊNÇÃOS EM SUMIDOURO
No último sábado (29/01) mais um
caminhão foi abastecido com gêneros
alimentícios adquiridos no CEASA, com os
recursos arrecadados na Marcha da
Solidariedade, e também por donativos
entregues em nossa Igreja. Porém a

Deus tem uma benção para você.
Coral Idalina Heringer - Atenção coristas!
ensaio amanhã às 14h30m. Você que gosta
de louvar ao Senhor, venha fazer parte do
coral.
Curso de Pintura à oleo sobre tela - 
reinicio das aulas amanhã. Inscrições com a
profª Eilde.
Oficina de Artesanato -  amanhã dia 7 das
13h30 às 17h na sala do Conselho.Você  que
tem habilidade manual como pintar, bordar,
costurar, venha participar. Estamos
esperando por você. Traga agulha, linha,
tesoura, pincel.
SAF RIO praticando a Palavra - este é o
tema da SAF para  2011 - Leia Tg 1: 19 a
27
DESAFIO PARA 2011 - Leia a Bíblia
diariamente; leia toda a Bíblia neste ano.
Procure o exemplar do Plano de Leitura
Diária da Bíblia com sua Relatora ou com
Oliecy.

UCP
 (União de Crianças Presbiterianas)

A UCP ta de Volta! Hoje ás 19 horas na
Sala da UCP, não se atrase!
Como Tudo Começou! Hoje você vai saber
na 1° Devocional da UCP, Como tudo
Começou! Mas o que começou? Para saber
esteja com a gente às 19 horas!
Vamos Orar! Esteja em oração pela a
Equipe de tios da UCP para Deus nos
capacitar para mais um ano de trabalho! E
não Esqueça de orar pelo nosso Rev. Isaias,
que esta se recuperando!
 Xá Comigo: Querido responsável já anote
na agenda no dia 20 de fevereiro teremos

um breve bate papo sobre a UCP às
17:30! Breve mais detalhes!
Venha estar com a Gente: Você que
tem entre 7 a 12 anos pode nos visitar,
nos encontramos todo domingo (a partir
do dia 06/02) sempre na sala da UCP às
19 horas! E não fique de fora pois temos
muitos outras programações como
sabadinhos, festa, encontros e muita
diversão, venha nos conhecer!

UCP JÚNIOR
“Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e, ainda quando for velho,

não se desviará dele.” Pv 22.6
Quem participa? Se você tem filho entre
4 e 6 anos, aqui é o lugar dele! 
As férias já acabaram! Começaremos
nossas atividades nesse domingo, às 19h
na sala embaixo do parquinho! Traga o
seu filho para uma noite de muita diversão
e aprendizado! Aqui as crianças são bem-
vindas!
Equipe escolhida por Deus: Os tios
que estarão cuidando, ensinando,
brincando e se divertindo com as crianças
serão esses: Débora Jardim, Esron
Plácido, Vinicius Costa, Bernardo Soares,
Rafaela Dowsley, Giulia Garcia, Karyn
Mota, Rachel Coelho, Pedro Henrique
Rodrigues e Guilherme Castro. Vamos
orar por cada um deles!
Cadastro 2011: Queremos fazer um novo
cadastro das crianças! Pedimos aos pais
para estarem conosco no final do culto
para preencher a ficha de seus filhos!
Recesso: Não teremos UCP Júnior nos
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bênção foi em dobro pois um grande
caminhão com gêneros veio de Munhuaçu/
MG, trazendo donativos obtidos numa bela
campanha realizada por um Presbítero
daquela cidade. Resultado 2 caminhões
repletos de doações seguiram para
Sumidouro, região muito afetada e que tem
recebido pouca atenção e ajuda.

CORAÇÕES MARCADOS PELO
AMOR

Neste último mês de janeiro, Deus nos
permitiu experimentar mais do seu amor ,
do seu cuidado e da sua providência. Somos
gratos ao Senhor pela recuperação do Isaías,
pela sua vida preciosa  de servo, esposo,pai
e homem de Deus. Obrigada pela equipe
médica,  tão dedicada , capaz, sensível e
hospital tão bom e bem aparelhado, com
todos os recursos que Isaías precisava; pela
família tão querida que nos ama e sustenta
sempre  e em qualquer circunstância ;pelos
filhos amados que nos ajudam e nos
encorajam ; pelos “irmãos-amigos” que
sempre caminham ao nosso lado ; pelos
pastores amados que cuidam de nós como
ovelhas queridas; pela Igreja que nos cerca
de carinho e oração, pelos médicos da
Igreja e filhos da Igreja , que diariamente
iam ao CTI, ver exames, conversar com os
plantonistas e cuidar dele . E reconhecemos
que tudo vem do Senhor e colocamos cada
um no Altar do Pai em gratidão e adoração.
Vivenciamos o que diz  a palavra do senhor
: “TODAS as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que
são chamados segundo o seu propósito”.
Em Cristo, Adriana , Jerson, Thiago e
Rafael.

REV. GUILHERMINO E HÉLIDA
Completam no próximo dia 10 mais um ano
de vida conjugal abençoada. A Comissão
de Comemorações e Eventos parabeniza o
amado casal, em nome da Igreja do Rio,  e
ora a Deus para que Ele seja pródigo em

bênçãos extensivas aos amados filhos e
netos.

TRINTA ANOS DE BÊNÇÃOS
A Comissão de Comemorações e Eventos
cumprimenta o Rev. Guilhermino Cunha
pelos 30 anos de pastorado efetivo da
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro.
Agradecemos a Deus pela sua dedicação
e cuidado com a nossa amada Igreja e
rogamos a Ele que derrame bênçãos
incontáveis sobre o seu trabalho, fazendo-
o cada vez mais próspero e eficaz.

AGRADECIMENTOS  À FAMÍLIA
DA FÉ

“Agradecemos os irmãos e irmãos pelas
mensagens de amor a nós dirigida por
ocasião de nosso aniversário de
casamento. Obrigado aos pastores,
presbíteros, diáconos e sociedades
internas. Nossa oração é de que o Senhor
abençoe e fortaleça a cada um,
recompensando-lhes conforme a Sua
vontade. No amor de Cristo, Gleice Abreu
e Rev. Anderson Abreu.”

AGRADECIMENTO
A irmã Maria das Dores Silva agradece
pela cura de Ana Freitas, sua nora. Ana
chegou ao Rio de Janeiro no início do ano
buscando tratamento para um sério
problema de pressão e, relatou que, no
culto do domingo 16/01, sentiu-se curada
de sua enfermidade. A irmã Maria
agradece a toda igreja as orações e louva
a Deus pelas respostas às súplicas dos
justos. Deus seja louvado.

PRISCILA PIMENTEL BOECHAT
LEITE: APROVADA EM

MEDICINA
A família Boechat Leite comunica a
aprovação de Priscila Pimentel Boechat
Leite, no vestibular para o curso de

SOCIEDADES E MINISTÉRIOS

JUNTA DIACONAL
Reunião Ordinária - Convocamos a Junta
Diaconal para a Reunião Ordinária de
Fevereiro, a ser realizada em 06 Fev às
18h30. Desde já esteja em oração, venha
com alegria e pronto a somar neste
Ministério.
Gratidão - Registramos nosso
Agradecimento aos Irmãos e Irmãs da SAF,
UMP, UPA e ECCC que atenderam ao
chamado e ajudaram na triagem dos
donativos recebidos na Igreja, separando,
embalando e fazendo a arrumação dos
gêneros. Muito Obrigado pela visão e
comprometimento com essa Obra. Deus os
abençoe.
Reconhecimento - Agradecemos aos
Funcionários da Igreja, Diáconos e Outros
Preciosos Irmãos que sempre nos
ajudam na tarefa de carregar os caminhões.
E também Àqueles que se colocam a
disposição para fazer o transporte e
descarga dos caminhões nas Igrejas de
Apoio. Apesar de pesado e cansativo, este
trabalho é sempre realizado com muita união
e alegria. A chegada deste abençoado grupo
da última entrega em Sumidouro foi às 03
horas da manhã, e a resposta de um deles
ao ser perguntado se estava cansado foi:
Estou pronto para a próxima!Que Deus
abençoe e renove as forças de cada um.
Doação de Berço - Recebemos um
pedido de ajuda para uma irmã que precisa
de um berço, quem puder doar favor
procurar a Junta Diaconal.
A Campanha Continua - Os desabrigados
continuam precisando de alimentos não

perecíveis (arroz, feijão, macarrão, leite,
achocolatado, fubá, enlatados, biscoitos,
sal e temperos), água mineral, material de
higiene (sabonete, pasta e escova dental,
barbeador, absorvente e fraldas geriátrica
e infantil), material de limpeza (vassoura,
pá, sacos de lixo, água sanitária e sabão
em pó), remédios (contra piolho e sarna)
e brinquedos. Traga sua doação e deixe
na área preparada no Hall da Cantina. Se
Você não tem tempo de comprar ou
entregar os produtos doe em dinheiro,
coloque no  envelope de oferta
escrevendo: “AJUDA PARA
DESABRIGADOS” e deposite no
gasofilácio. PARTICIPE!
Restauração Completa - Agradecemos
a Deus pelo tratamento e
restabelecimento da saúde do Rev Isaías
e Dc João Luiz que estavam internados e
com a Graça de Deus já estão em casa
com a família.

SAF
Homen Presbiteriano - A SAF RIO
saúda todos os homens presbiterianos no
seu dia. Hoje às 17h,  a SAF estará
visitando a UPH para levar o seu abraço.
Juny Boechat Leite -  Mulher
Presbiteriana de 2011 - Que Deus
abençoe sua vida!
Próximo domingo - dia 13 às
10h15m estaremos dando graças ao
Senhor pelo dia da Mulher Presbiteriana.
Você que é Mulher Presbiteriana,
compareça!
Deptº Rute - reunião dia 9 às 14h30m na
casa da relatora Iracema. Compareça.



Boletim nº 3425 - 06 de Fevereiro de 2011. Boletim nº 3425 - 06 de Fevereiro de 2011. 91 2

medicina na UERJ. Parabéns Priscila, sua
igreja se alegra com mais esta vitória.

EVANGELISMO NA PRAÇA
REINICIA SUAS ATIVIDADES

“Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que, no
Senhor, o vosso trabalho não é vão” (I
Cor 15:58) O projeto de evangelismo na
praça da igreja vai retornar às
atividades na quarta-feira, dia 9/2 a partir
das 17h30m. Será realizado um culto na
praça da igreja às 18h30m. O projeto
precisa de voluntários. Contamos com sua
presença!

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO
DE MOCIDADES - FEUMP/PRJN
No próximo dia 19 (sábado), das 14h às
19h, a mocidade do nosso presbitério
estará reunida na Igreja Presbiteriana do
Rio de Janeiro, para a realização de seu
congresso onde fechará as diretrizes
para o ano de 2011 e elegerá sua diretoria.
Ore pedindo a Deus iluminação para os
seus delegados e para a futura diretoria.
Maiores informação com a diretoria da
sua mocidade. Ore, desde já, por este
momento histórico.

CORAL OÁSIS VOLTA ÀS
ATIVIDADES!

Queridos irmãos que fazem parte e/ou
desejam fazer parte do Coral Oásis:
nossos ensaios recomeçam na próxima
sexta feira, dia 11/Fev/2011, na Sala da
UPH, das 19h30min às 21h30min. NÃO
FALTEM!!! Você que tem o dom da
música, venha fazer parte deste ministério,
venha louvar conosco. “TODO SER
QUE RESPIRA, LOUVE AO
SENHOR.  Sl. 150:6”

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
A Classe Vespertina reúne-se a partir das
17h30, parte baixa do estacionamento.
Aproveite essa oportunbidade e venha
estudar as cartas de Paulo.

ABERTURA OFICIAL
DO ANO LETIVO DA EBD

Hoje no horário da EBD (9-10h), teremos
a nossa abertura da Escola Dominical
com uma aula inaugural  no templo pelo
nosso pastor Rev Guilhermino Cunha.
Logo após, sairemos para saborear um
delicioso café da manha no hall da cantina.
Venha e participe, pois na EBD Catedral
estudamos a Palavra que transforma
vidas.

EBD EM MÓDULOS
Finanças para a Vida será o primeiro
módulo de 2011  e acontecerá no Templo
a partir de 13 de fevereiro. Inscreva após
o culto no hall da cantina ou na recepção
da Igreja. Deus tem bênçãos pra você!

EBD CATEDRAL
Oportunidade abençoada de estudar a
Palavra de Deus com os irmãos. Todos
os domingos, as 9 horas da manhã. Temos
classes de ensino regular que são  fixas e
a partir de fevereiro teremos módulos com
duração de 1 a 2  meses cada (turmas
limitadas). Vale a pena chegar as 9 horas,
você verá a diferença que a Palavra fará
em sua vida. EBD Catedral, Palavra que
transforma vidas!

REUNIÃO IMPORTANTE NO
SÁBADO 12/12, ÀS 9:00 HORAS
Estamos convidando o  Pastor da Igreja ,
Pastores Auxiliares e os amados irmãos
representantes dos Ministérios, Entidades
e Comissões , para que os mesmos
recebam instruções para edição dos blogs
dos Ministérios e  sociedades internas que
serão hospedados no site da Catedral,
para no dia 12 de Fevereiro de 2011, as
09:00h, reunirem-se no Sala do Conselho,
as instruções serão  ministradas pela
Equipe responsável pelo Site da Catedral.
Na certeza de contarmos com a sua
compreensão e colaboração, desde já
contamos com a sua presença à reunião.
No amor de Cristo. Presb. Altair Bazeth
e Diácono João Bastos: Ministro e Vice
ministro do Ministério de Comunicação
Social e Marketing.

NOTÍCIAS GERAIS

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

49 NC – “SEMPRE VENCENDO”
GRATIDÃO

Por tudo o que tens feito, por tudo o
que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que És,
Eu quero te agradecer com todo o meu
ser.
Homens: Te agradeço, meu Senhor.
(2x)
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor.
(2x)
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar te
agradeço
Jesus te agradeço, eu te agradeço, te
agradeço.

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác.
Charles Mattos
PASTORAIS

CONTRIÇÃO

CORAL: “PASTOR AMÁVEL É JESUS”
ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

CORAL: ASAS DA ALVA

LEITURA ALTERNADA: HB 11.1; A 3 E 12.1
– Pb. João Cordeiro
MENSAGEM: Rev. Fernando Pereira
Cabral – pastor da Igreja Presbiteriana
de Niterói

SANTA CEIA

PÃO: NC 266 “RUDE CRUZ”, NC 268
“REDENÇÃO”
CÁLICE: NC 269 “PUREZA NO SANGUE DE

CRISTO”, NC 334 “A CONVERSÃO”

DESPEDIDA

HOMENAGEM ALUSIVA AO

SESQUICENTENÁRIO – DA IGREJA MÃE

PARA IGREJA FILHA

CÂNTICO CONGREGACIONAL

PORQUE ELE VIVE!
Deus enviou seu filho amado
Pra nos salvar e perdoar
Na cruz sofreu
Por meus pecados
Mas ressurgiu
E vivo com o Pai está

Porque ele vive
Posso crer no amanhã
Porque ele vive
Temor não há
Mas eu bem sei, eu sei
Que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus
Que vivo está

E quando em fim
Chegar a hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo então
Terei vitória
Verei na glória
O meu Jesus
Que vivo está

BÊNÇÃO APOSTÓLICA PELOS DOIS PASTORES

EFETIVOS.
TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO: “ALELUIA! CRISTO É VIVO!” -
CORAL

LITURGIAS
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LITURGIAS LITURGIAS

CULTO DEVOCIONAL – 8H

PRELÚDIO

CHAMADA À ADORAÇÃO:
DIR.: Aleluia! De todo o coração

renderei graças ao SENHOR, na
companhia dos justos e na
assembléia.

CONG.: Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos
os que nelas se comprazem.

DIR.: Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça
permanece para sempre.

TODOS: Ele fez memoráveis as suas
maravilhas; benigno e
misericordioso é o SENHOR.
(Salmo 111.1-4)

CÂNTICO: DEUS ESTÁ AQUI

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

315 NC – “SERVIÇO DO CRENTE”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác.
George Washington
PASTORAIS

CONTRIÇÃO

LEITURA UNÍSSONA: “Em verdade vos
digo que, se não vos converterdes
e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino
dos céus.” Mateus 18.3

SOLO VITÓRIA ELISA

ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

LEITURA ALTERNADA: Gn 4:8-16 -
Presb. Walter José Santos

SOLO VITÓRIA ELISA

MENSAGEM: Rev. Guilhermino Cunha

DESPEDIDA

CÂNTICO: O DOMÍNIO E O PODER

PERTENCEM A JESUS

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CULTO MATUTINO – 10H15MIN.

ADORAÇÃO E LOUVOR

PRELÚDIO

DIR.: Aleluia! Bem-aventurado o homem
que teme ao SENHOR e se compraz
nos seus mandamentos.

CONG.: A sua descendência será
poderosa na terra; será abençoada
a geração dos justos.

DIR.: Na sua casa há prosperidade e
riqueza, e a sua justiça permanece
para sempre.

CONG.: Ao justo, nasce luz nas trevas;
ele é benigno, misericordioso e justo.

DIR.: Ditoso o homem que se compadece
e empresta; ele defenderá a sua
causa em juízo;

CONG.: não será jamais abalado; será tido
em memória eterna.

Todos: Não se atemoriza de más notícias;
o seu coração é firme, confiante no
SENHOR. (Salmo 112.1-7)

HINO: “A CRIAÇÃO E SEU CRIADOR” - 10
NC
CÂNTICO: CANTAI AO SENHOR (SL 96)
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CORAL CANUTO REGIS

CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE

CONSAGRAÇÃO E VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

163 NC – DIREÇÃO DIVINA

161 NC – O MELHOT AMIGO

313 NC – PRONTIDÃO

292 NC –  A VINDA DO SENHOR

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. Jorge
Gorne
PASTORAIS

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

LEITURA UNÍSSONA: “Em verdade vos
digo que, se não vos converterdes e
não vos tornardes como crianças, de
modo algum entrareis no reino dos
céus.” Mateus 18.3

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

LEITURA UNÍSSONA: Ex 20:13; Pv 1:8-19
– Presb. Hésio Maciel

CORAL CANUTO REGIS

MENSAGEM - Rev. Milton Ribeiro

SANTA CEIA

PÃO: 266 NC – RUDE CRUZ

CADA INSTANTE

Cada instante, contigo, Jesus,
Que passo a teus pés,
Eu sou mais feliz!
Cada instante, contigo,
Senhor,
É paz em minha alma,
Suave harmonia,
No, teu grande amor.

CÁLICE: 268 NC – REDENÇÃO

ALTO PREÇO

DESPEDIDA

CÂNTICO: EU QUERO SER UM VASO NOVO

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

LITURGIA DO CULTO DO

SESQUICENTENÁRIO COM SANTA CEIA

19:00 HORAS

ADORAÇÃO

PRELÚDIO – “JESUS, ALEGRIA DOS HOMENS”
- CORAL

CHAMADA À ADORAÇÃO: “Vinde,
cantemos ao SENHOR, com júbilo,
celebremos o rochedo da nossa
salvação” (Salmo 95:1).

TODOS: “Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos e louvamos o teu
glorioso nome”

52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO

ELE É EXALTADO

Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu,
eu o louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
reinar
Terra e céus: glorifiquem seu santo
nome!
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu!

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO

CORAL “GLÓRIA E LOUVOR”


