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O DESCANSO É UMA BENÇÃO

Leitura bíblica:  Êxodo 20.8-11

“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.  Seis dias trabalharás e
farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus.

Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha,nem o
teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas

portas para dentro;  porque, em seis dias, fez o Senhor os céus e a terra, o
mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o Senhor

abençoou o dia de sábado e o santificou.”

O CRISTÃO DEVE GUARDAR O SÁBADO?
POR QUE DIZEM QUE NÃO SE PODE TRABALHAR NO SÁBADO?

QUEM TRABALHA SÁBADO ESTÁ EM PECADO?

O termo hebraico shabbat aparece como substantivo somente na
linguagem religiosa e designa diversos dias de festa e de descanso, que não precisam
cair necessariamente num dia de sábado (Levítico 25.4). Shabbat, então, deve ser
considerado como denominativo do verbo shabat, cujo significado básico é
independente do Sábado, e significa, de maneira geral, “cessar, ficar parado” (Josué
5.12, Isaías 24.8). Este é o significado apresentado em Gênesis 2.2: “E havendo
Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou (parou, cessou suas
atividades) nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
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Originalmente, o sábado não era apenas o nome de um dia da semana, mas
significava um momento em que as atividades deveriam cessar. Para que? Basta lermos
o quinto mandamento: “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar”. Deveria ser
um dia onde as atividades fossem postas de lado para o desenvolvimento da
espiritualidade, um momento onde o foco não eram mais as coisas desta terra, mas as
coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Todavia o homem corrompeu o
sentido original do sábado, transformando-o, ao longo do tempo e das culturas, não
apenas em um dia fixo (o sétimo dia da semana, em uma adaptação do termo
sheba’_sete) como também em um dia de religiosidade sem espiritualidade, de
ritualística sem piedade, de liturgia sem confessionalidade, um dia do homem sem ter
como foco o coração do Pai.

No tempo de Jesus o sábado deixou de ser um momento de santificação  e
tornou-se um dia de proibição: era proibido “colher espigas” (Mt 12.2) ser curado ou
curar alguém (Mt 12.10), carregar macas (Jo 5.10), cuidar de doentes (Lc 13.14) e,
até mesmo, caminhar mais de 2.000 passos (At 1.12). Era um dia  marcado pelo
ativismo religioso (semelhante a muitos domingos dos cristãos, onde o Dia do Senhor
para alguns traz mais esgotamento do que paz de espírito). Este modo de viver a fé
unicamente através da proibição revela o  modus operandi de um fariseu hipócrita:
verificar a vida alheia e julgá-la através de usos e costumes.

Jesus nos ensina que o sábado não é maior do que o homem (Mc 2.23-26,
Lc 13.10-17). O sábado (descanso) foi criado para que o ser humano pudesse dedicar-
se a Deus e a obra de Deus no seu coração e na sua família (Não farás nenhum
trabalho... nem teu filho, nem a tua filha...).

Devemos respeitar o momento do descanso, do término de atividades para
o encontro com Deus tal como Jesus nos ensinou. Nós, oriundos do século XX e
vivenciando as primeiras décadas do século XXI, somos bombardeados com o conceito
de que descanso é apenas não ir trabalhar ou simplesmente ficar parado, imóvel, na
frente de uma TV, sala de cinema ou lendo um bom livro. Este é um descanso mental,
que eventualmente ajuda a controlar o stress, mas seja sincero: quando foi a última vez
que você escolheu um dia para ouvir e ter mais intimidade com seu Pai? Quando foi a
última vez que você descansou no Senhor?

Diante de um mundo estressante, procure descansar. Mas descanse Nele.
“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus...” Sl 46.10a

Rev. Anderson Abreu
Pastor - Auxiliar
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NOTÍCIAS GERAIS

PLANO DE AJUDA AS VÍTIMAS DA
REGIÃO SERRANA: BOM

JARDIM, NOVA FRIBURGO,
PETRÓPOLIS, SÃO JOSÉ DO VALE
DO RIO PRETO, TERESÓPOLIS E

SUMIDOURO

“O anjo respondeu: Deus aceitou
as suas orações e a ajuda que você

tem dado aos pobres e ele não
esqueceu você.”
Atos 10.4 (NTLH)

A nossa igreja está firmemente engajada na
ajuda as vítimas da região serrana do Rio
de Janeiro. A Junta Diaconal enviou na
semana passada um caminhão contendo 10
toneladas de donativos para Teresópolis, que
tem como ponto de apoio a nossa Missionária
Leninha Maia, em parceira com a Igreja
Presbiteriana de Teresópolis e a Igreja
Batista da Barra do Imbui. Na cidade de
Petrópolis nosso contato é o Rev. João
Alfredo, da 1ª  IP Petrópolis e  em Nova
Friburgo, Rev. Iuri, da IP Central de Nova
Friburgo. Recebemos, ao longos desta
semana diversos donativos que foram
separados, embalados e etiquetados pelos
nossos irmãos diáconos, membros da igreja
e voluntários. Igrejas do Rio de Janeiro, São
Paulo e demais regiões do País estão em
contato enviando recursos para ajudar as
vitimas. Pensando em ampliar a ajuda aos
nossos irmãos na região serrana e sermos
fiéis a Palavra de Deus está em curso um
Plano de Ajuda as Vítimas da Região
Serrana, que conta com a liderança da nossa
Junta Diaconal. Tome nota do que a sua
igreja está fazendo para ajudar e de como
você pode abençoar vidas:

JANEIRO:
 HOJE DIA 23/01: GRANDE

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
DE GÊNEROS E RECURSOS

FINANCEIROS NOS 3 CULTOS
DOMINICAIS.

Objetivo: Levantar recursos para enviar
três caminhões com gêneros específicos
para as  cidades atingidas.
Justificativa: O caminhão utilizado pela
Junta tem a capacidade de levar 10
toneladas. 10 toneladas com itens básicos
custa R$ 10.000,00.
Meta: Conseguirmos nos três cultos
dominicais 3 caminhões.

DOMINGO DIA 30/01:
ALMOÇO DO

SESQUISOLIDÁRIO
Objetivo: Levantar recursos para compra
de donativos
Justificativa: Toda a renda do almoço
será revertida para a Junta Diaconal
providenciar a compra de gêneros e enviar
para as  cidades atingidas pela chuva.
Meta: Vendermos no mínimo 200
refeições.
Cardápio: Pernil a moda Cervantes, arroz,
feijão, farofa e maionese.

CONTA BANCÁRIA PARA
DEPÓSITO DE DOAÇÕES

A Tesouraria da Igreja disponibilizou uma
conta para recebimento de doações. A
conta é Banco Bradesco AG 0473-1, C/C
27694-4,  Para efetuar a sua oferta
específica você deve acrescentar R$ 0,10,
que serve como código para a campanha.
Exemplo: para doar R$ 100,00 para a
Campanha deve-se doar R$ 100,10. Todo
valor com final 0,10 será destinado para a
Campanha.

IMPORTANTE:
1 – A Igreja esta recebendo, diariamente,
gêneros alimentícios não perecíveis, roupas
e outros donativos.
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2 – As sociedades internas podem e devem
elaborar atividades cujo fim seja a ajuda as
vítimas.
3 – Todos os recursos levantados devem ser
entregues a JUNTA DIACONAL, que é
responsável pelo recebimento, compra,
transporte e distribuição dos donativos.

1º CULTO DE CELEBRAÇÃO DO
SESQUICENTENÁRIO DA IPRJ:

MOMENTOS QUE ABENÇOAM E
FICAM ETERNIZADOS

 O culto vespertino do domingo passado foi
uma bênção para todos nós. Tivemos a
oportunidade de iniciar as celebrações dos
150 anos da Igreja Presbiteriana do Rio
recebendo a nossa filha mais nova: a Igreja
Presbiteriana das Américas, que veio
representada pelo seu Pastor-Efetivo, Rev.
Haveraldo Vargas Jr. trazendo a mensagem
de Deus acompanhado do Conselho, do
Coral das Américas e do Ministério de
Louvor. Entregamos à igreja-filha uma Bíblia
Comemorativa bem como  um  Memorial de
Gratidão. Fomos agraciados com uma linda
Placa com palavras de gratidão à Igreja-mãe
e recebemos também como presente uma
Jarra de Prata para servir água aos pastores
durante o culto. A comunhão foi um elemento
presente em todos os momentos do culto e o
nome de Jesus foi glorificado. Após o culto
a Comissão do Sesquicentenário, auxiliada
pelas irmãs da SAF-Rio, ofereceu à Comitiva
da Igreja das Américas uma singela
recepção no Salão Álvaro Reis. Que Deus
continue abençoando a Igreja Presbiteriana
das Américas, seu digno Pastor, Conselho e
demais membros:  A  DEUS TODA
HONRA E TODA A GLÓRIA!

2º CULTO DE CELEBRAÇÃO DO
SESQUICENTENÁRIO DA IPRJ
SERÁ NO PRÓXIMO DOMINGO

No próximo domingo dia 30 de janeiro à noite
receberemos a nossa 1ª Igreja-Filha
organizada na cidade do Rio de Janeiro em

1894: Igreja Presbiteriana do Riachuelo.
Teremos conosco o Conselho da Igreja e o
Coral Rev. Galdino Moreira, que
participarão da liturgia do culto. Em 2011 e
2012 receberemos nossas igrejas-filhas
sempre no 1º, 3º e 5º domingos. Louvado
seja Deus pela bênção de recebermos as
igrejas que foram plantadas pela Igreja
Presbiteriana do Rio nestes 150 anos.

PRESB. MARCOS ANTÔNIO DO
NASCIMENTO MACEDO E LÍDIA

DIAS MACEDO: BODAS DE
PÉROLA

No dia 24 de janeiro de 1981 contraíram
núpcias na Catedral Presbiteriana do Rio o
casal Marcos e Lídia Macedo. Como fruto
desta união no Senhor foram presenteados
nestes 30 anos de casamento com filhos,
Marcus Vinícius Dias Macedo e Luiz
Fernando Dias Macedo e os netos Ana Luiza
de Sousa Dias Macedo e André Guilherme
de Sousa Dias Macedo. Ao casal querido a
alegria da igreja por mais este aniversário
de vida a dois no Senhor. Que Deus os
abençoe e que a família continue a viver
para honra e glória de Deus.

REV. SILVANIO E ROSÂNGELA
A sua Igreja se alegra com vocês e sua
família e parabeniza-os pelos 36 anos  de
uma vida conjugal abençoada, completados
no dia 18-01-2011.A Comissão de
Comemorações e Eventos, em nome da
Catedral, deseja-lhes felicidades e que Deus
esteja sempre ao seu lado ao longo dessa
caminhada.

REV. ANDERSON E GLEICE
Completam no dia 27-01-2011, mais um ano
de vida a dois. A Comissão de
Comemorações e Eventos, em nome da
Igreja do Rio, cumprimenta o querido e
jovem casal por tão significativa data,
desejando-lhes felicidades. Em nossas
orações rogamos  a Deus bênçãos e
proteção para o seu lar e para o seu
ministério.
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REV. ISAÍAS CAVALCANTI ESTÁ
EM FRANCA RECUPERAÇÃO

Nosso querido Pastor-Âncora, Rev. Isaías
Cavalcanti, recupera-se bem da
enfermidade a que foi acometido na semana
passada. A recuperação é visível a todos
que o visitam e referendada pelos médicos
que o acompanham. Na terça-feira dia 18
ele foi transferido do CTI  para o Quarto
423.  Rev. Isaías tem sido assistido pelo
Presb. Dr. Assuero Silva e visitado
diariamente pela Equipe Pastoral. Louvamos
a Deus pela surpreendente recuperação  do
nosso Pastor-Âncora. Continuemos a orar
pelo Rev. Isaías, Adriana e filhos: Deus está
ouvindo as nossas orações.

DIÁCONO FRANCISCO FRANCO
PRECISA DE NOSSAS ORAÇÕES

Nosso querido irmão Diac. Francisco Franco,
marido de Leda Franco, passará por uma
intervenção cirúrgica na região da coluna. A
cirurgia está prevista para o dia 26 no HCPM
(Hospital Central da Polícia Militar). Oremos
pelo Diac. Francisco Franco, rogando a
presença de Jesus em cada momento da
cirurgia, sua recuperação e o retorno ao lar.

MISSÃO CAIUÁ
Reunião na próxima 3ª feira, dia 25.01, às
14:30h no Salão Álvaro Reis. Todos estão
convidados!

BOA LEITURA
A Comissão de Educação indica para você
e família a leitura de bons livros, Bíblias de
Estudo, revistas, dvds, cds de mensagens e
muito mais na vitrine que fica ao lado da
Recepção da Igreja. Dê uma passada e
confira materiais que vão auxiliar seu
crescimento espiritual. Maiores informações
na recepção da Igreja de segunda a sexta-
feira de 8h as 19h. 

 
ACAMPAMENTO DE CARNAVAL
O Acampamento de Carnaval é um
grande momento de comunhão de toda a
igreja. É aberto a todos aqueles que
querem ir e levar seus familiares e amigos
a momentos de alegria e comunhão com
Deus. O Acampamento de Carnaval da
igreja é liderado pela nossa UMP (União
de Mocidade Presbiteriana) que com
muito carinho realiza uma programação
que integra todos os presentes durante os
dias de Retiro.  Maiores informações na
página da UMP, no final do boletim.

ACAMPAMENTO DE VERÃO
UPA – RIO

As inscrições já estão abertas para o
acampamento de verão da UPA - Rio que
acontecerá entre os dias 9 a 13 de março
em Bananal. O nosso tema do Acampa:
LIVRES PARA ADORAR. Preletor:
Palhaço Paulinho da Mocidade para
Cristo. Corra! As vagas são limitadas.
Informações com Leticia Boechat ou 
Lucas Werner. 

RETIRO DA SEMANA SANTA
O Retiro de Semana Santa é realizado
tradicionalmente pelo Oásis, ministério
cuja ênfase é a integração de sós à igreja.
O Retiro na Páscoa é um retiro familiar,
de oração, comunhão e edificação na
Palavra de Deus. Faça sua inscrição e
seja abençoado por Deus no período da
Páscoa. O Retiro será de 21 a 24/04 e as
inscrições podem ser feitas com a Joana
Dias, Rosane e Elaine.

VISITANTES: BEM-VINDOS EM
NOME DE JESUS

A Catedral Presbiteriana o acolhe com
alegria e distinção. Sinta-se a vontade,
você está na sua Igreja, local de união,
amizade e amor. É bom tê-lo(a) conosco.
Você faz parte da família de Deus. Seja
Bem-Vindo(a) à casa do Pai.

Boletim nº 3423 - 23 de janeiro de 2011.
www.catedralrio.org.br - E-mail da Igreja: secretaria@iprj.org.br
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DVDS DAS CANTATAS DE NATAL
Você pode adquirir, por R$10,00, com a Vera
Sacramento,  na frente da igreja, logo após
o culto. Já estão gravados. Você leva na
hora. Temos todas as Cantatas
apresentadas durante o mês de Dezembro:
05/12 (ECCC); 12/12(Coral e Orquestra);
19/12 (Coral Canuto Régis) e 26/12 (UPA).
Leve para casa os louvores que tanto nos
abençoaram e reviva aqueles momento
quantas vezes quiser.

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.

ESCOLA BÍBLICA EM JANEIRO 
 Atividade normal, exceto para classe de
capacitacao. Muitos estao saindo de férias,
mas estamos também recebendo, neste
periodo, irmaos de outros estados que nos
visitam e desejam participar da EBD e do
culto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.

ABERTURA OFICIAL DO ANO
LETIVO DA EBD 

No dia 06 de fevereiro (domingo), 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 CATEDRAL
Oportunidade abençoada de estudar a
Palavra de Deus com os irmãos. Todos os
domingos, as 9h. 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!

EBD EM MÓDULOS
Finanças 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 bençãos pra você!

NOTA DE FALECIMENTO
“Por nosso intermédio – Ruth Vianna e
Pb. Josmar Smith  -  a irmã Marinéia das
Graças Borges Duarte, aluna da EBD,
com muito pesar comunica o falecimento
de seu esposo Cornélio Eustáquio
Bringuel. Segundo ela nos relatou, ele já
estava enfermo há algum tempo, o que os
impediu por alguns meses de vir à igreja.
O estado de saúde dele se agravou e ele
veio a falecer na Clínica N. S. da
Conceição, em Japeri, no dia 8 de janeiro
p.p. sendo sepultado no dia seguinte. Ela
reside muito distante, na Estrada Rio – São
Paulo. Mesmo assim, freqüentavam com
assiduidade os cultos das 10:15, sentando-
se sempre próximo de nós. Ela informa
que seus familiares moram no Norte e que
está se sentindo muito sozinha, com muita
saudade da Catedral, e pede as orações
de todos os irmãos. Vamos nos unir em
oração e exercer nossa solidariedade,
dando a assistência que ela merece, pois
esta é uma das ordenanças do Senhor:
“Aprendei a fazer o bem; praticai o que é
reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao
órfão, tratai da causa das viúvas” (Is.
1:17). Seu telefone é este: 9666-8039. Uma
palavra de conforto será muito oportuna.”
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CULTO DEVOCIONAL – 8H

PRELÚDIO

CHAMADA À ADORAÇÃO:
Dir.: “Bendizei ao SENHOR, vós todos,

servos do SENHOR, que assistis na
Casa do SENHOR, nas horas da
noite.” (Sl 134.1)

Cong.: “Erguei as mãos para o santuário e
bendizei ao SENHOR.” (Sl 134.2)

Todos: “De Sião te abençoe o SENHOR,
criador do céu e da terra!” (Sl 134.3)

17 NC – “DEUS SEJA LOUVADO”
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

144 NC – “SEGURANÇA E ALEGRIA”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. Paulo
Costa

CONTRIÇÃO

LEITURA UNÍSSONA: “Bem-aventurados sois
quando, por minha causa, vos
injuriarem, e vos perseguirem, e,
mentindo, disserem todo mal contra
vós. Regozijai-vos e exultai, porque é
grande o vosso galardão nos céus; pois
assim perseguiram aos profetas que
viveram antes de vós”. (Mt 5. 11 E
12)

161 NC – “O MELHOR AMIGO”
ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

LEITURA ALTERNADA: Ec 2:18-26 – Presb.
João Fernandes
135 NC – “MAIS DE CRISTO”

MENSAGEM: Sem. Diego Stallone

DESPEDIDA

LOUVOR: “DEUS ESTÁ AQUI”
Deus está aqui
Tão certo como o ar que eu respiro
Tão certo como o amanhã que se levanta
Tão certo como eu te falo
E podes me ouvir

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CULTO MATUTINO – 10H15MIN.

ADORAÇÃO E LOUVOR

PRELÚDIO

Dirig.: “Os que confiam no SENHOR são
como o monte Sião, que não se abala,
firme para sempre.” (Sl 125.1)

Mul.: “Como em redor de Jerusalém estão
os montes, assim o SENHOR, em
derredor do seu povo, desde agora e
para sempre.”  (Sl 125. 2)

Hom.: “O cetro dos ímpios não
permanecerá sobre a sorte dos justos,
para que o justo não estenda a mão à
iniqüidade.” (Sl 125.3)

Dirig.: “ Faze o bem, SENHOR, aos bons
e aos retos de coração. (Sl 125.4)

Todos: “ Quanto aos que se desviam para sendas
tortuosas, levá-los-á o SENHOR
juntamente com os malfeitores. Paz sobre
Israel! (Sl 125. 5)

14 NC – “LOUVOR”
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“AQUI VIEMOS TE ADORAR”
Aqui viemos te adorar
Ó Cristo e proclamar o teu poder
Nos levantamos para o teu louvor
Senhor, Jesus, Rei, Salvador.

Aqui viemos por amor
Ó Cristo aceita a nossa adoração.
Que a nossa vida no altar de Deus

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CORAL CANUTO REGIS

CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

319 NC – “OBREIROS EM MARCHA”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. Newton
Alvarez

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

NC 71 – “PERDÃO”
LEITURA UNÍSSONA: “Que darei ao SENHOR

por todos os seus benefícios para
comigo? Tomarei o cálice da salvação
e invocarei o nome do SENHOR.
Cumprirei os meus votos ao SENHOR,
na presença de todo o seu povo.” (Sl
116. 12, 13 e14)

CORAL CANUTO REGIS

ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

LEITURA UNÍSSONA: EX 20:8-11 – Presb.
Carlos R. Soares
CORAL CANUTO REGIS

MENSAGEM: Rev. Anderson Abreu

DESPEDIDA

 “AQUELE QUE TEM”
Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda
Este é o que me ama
(bis)
E aquele que me ama será amado por
meu Pai
E eu também o amarei
E me manifestarei a ele.

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

CULTO VESPERTINO – 19h

ADORAÇÃO

Prelúdio
CHAMADA À ADORAÇÃO:
DIRIGENTE: “Aleluia! Louvai, servos do

SENHOR, louvai o nome do
SENHOR.” Sl 113.1

CONGREGAÇÃO: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre.” Sl
113.2

TODOS: “ Do nascimento do sol até ao
ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR.” Sl 113.3

LOUVOR: VIM PARA ADORAR-TE

Luz do mundo vieste á terra
Pra que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te
Quero contigo viver

Vim para adorar-te
Vim para prostar-me
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável
Totalmente digno
Tão maravilhoso para mim

Eterno rei, exaltado nas alturas
Glorioso nos céus
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LITURGIAS

Humilde vieste á terra que criaste
E por amor pobre se fez

Vim para adorar-te...( 2x )

Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz

Eu nunca...( 3x)

Vim para adorar-te...

LOUVOR: DIGNO É O SENHOR

Graças eu te dou Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou
Ungido do Senhor
Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou, ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão
Restaurou-me a comunhão

Digno é o Senhor
Sobre o trono está
Soberano,criador
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou
Digno é o Senhor

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO

LOUVOR: PROTEÇÃO

Debaixo de tuas asas sinto proteção.
Meus pensamentos conhece de longe todo
o coração
Sem palavras sabes todo o motivo e
intenção.
Não há nada que possa sair do controle
de tuas mãos

Fortaleza em dia de angustia, socorro bem
presente na tribulação.

Companhia eterna aliança em Jesus o
amor, perfeição.
Deus dos impossíveis. Fiel em tudo que
prometeu
Não desiste de mim comigo vai até o fim.

Se eu subir ao céus Deus ali estará.
Pelas asas da alvorada nos extremos do
mar

Seja aonde for a tua mão me guiará. 2x
Tua mão me guiará. 3x

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS, DÍZIMOS E
OFERTAS

LOUVOR: PRECISO DE TI

Preciso de Ti
Preciso do Teu perdão
Preciso de Ti
Quebranta meu coração
Como a corça anseia por águas assim
tenho sede
Como terra seca assim é a minh’alma
Preciso de Ti

Distante de Ti Senhor não posso viver
Não vale a pena existir
Escuta o meu clamor
Mais que o ar que eu respiro
Preciso de Ti

Distante de Ti Senhor...

Não posso esquecer
O que fizeste por mim
Como alto é o céu
Tua misericórdia é sem fim
Como um pai se compadece dos filhos
assim Tu me amas
Afasta as minhas transgressões
Preciso de Ti
Distante de Ti Senhor...( 2x )
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E as lutas vêm tentando me afastar de Ti
Frieza, escuridão procuram me cegar
Mas eu não vou desistir
Ajuda-me Senhor
Eu quero permanecer contigo até o fim

Distante de Ti Senhor...( 2x )
Preciso de Ti

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. Vítor
Araújo
PASTORAIS

CONTRIÇÃO

LOUVOR: QUEBRANTADO CORAÇÃO

Tudo que eu tenho a ti ofertar é um
quebrantado coração
Eu queria ter muito, muito mais
Mas tudo que eu tenho é um quebrantado
coração
Um quebrantado coração move o coração
de deus
Um quebrantado coração traz o céu pra
nós (2x)

Conhecer a deus e ir mais além e rasgar o
céu com o coração
E tocar a Deus com uma canção de um
quebrantado coração

Um quebrantado coração move o coração
de Deus
Um quebrantado coração traz o céu pra
nós (2x)
Traz o céu pra nós
Move coração de Deus

ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

LEITURA ALTERNADA: Hb 4:1-13 - Presb.
Renan Jardim

LOUVOR: TU ÉS SOBERANO

Tu és soberano sobre a terra
Sobre os céus tu és senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és tremendo

E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti tu és tremendo

MENSAGEM: Rev. Marcelo Vidal

DESPEDIDA

LOUVOR: TE AGRADEÇO

Eu te agradeço, Deus
Por se lembrar de mim, e pelo teu favor
E o que me faz crescer
Eu vivo pela fé, e não vacilo
Eu não paro, eu não desisto,
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você acreditou e isso é tudo
Só vivo pra você
Não sou do mundo,não

A honra, a glória, a força
O louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus

Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar
E como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste

Você mudou a minha história...

A honra... (2x)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



11

SOCIEDADES E MINISTÉRIOS

Boletim nº 3423 - 23 de janeiro de 2011.
C1JB 49 OM - 6160 KHZ e 31 OM - 9745 KHZ, Sexta-feira, 7h, 16h, HCJB 19 OM - 15295 KHZ, Domingo, 15h30min,

JUNTA DIACONAL
Solidariedade - Todos estão a par da calamidade
que afetou a região serrana do Rio de Janeiro,
as vítimas passam de 600 e o número de
desabrigados chegam a 20.000. Através da
doação de alguns irmãos de nossa Igreja
conseguimos comprar itens de primeira
necessidade (cereais, água mineral, descartáveis
e colchonetes), que somados a doação de um
casal do ECCC (não membros da IPRJ, que
fizeram uma campanha em sua comunidade) e
de um empresário (que doou 12 mil reais em
mercadorias) foi possível lotar um caminhão (até
o teto) com mais de 10 toneladas de gêneros. O
caminhão seguiu para Teresópolis na tarde de
sábado (caminhão e frete doados por Diácono
de nossa Igreja) e lá foi recebido e descarregado
por irmãos voluntários, sob a coordenação da
Missionária Leninha.
Solidariedade II - Além de ajudar as centenas
de pessoas abrigadas nas Igrejas Presbiteriana
e Batista de Teresópolis, parte dos alimentos
foi separada em pequenas cestas básicas e
acondicionadas em bolsas e mochilas e levadas
a pé (em caminhada de 2 horas) até comunidades
distantes, que ainda não receberam ajuda do
governo, permanecendo isoladas porque não
há meio de transporte para a ajuda chegar.
Solidariedade III - A campanha por donativos
já começou, no hall da cantina há uma área
separada para as doações. Nosso alvo é ajudar
as 3 principais cidades afetadas - Teresópolis,
Petrópolis e Nova Friburgo. Estamos fechando
contato com Igrejas Presbiterianas de Petrópolis
e Friburgo que possam ser nosso ponto de apoio
para receber e distribuir os donativos para os
desabrigados. Participe doando: arroz, feijão,
macarrão, leite, água mineral, sabonete, pasta e
escova dental, roupas (principalmente peças
íntimas), remédios e brinquedos.
Solidariedade IV - 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.
As compras estão sendo realizadas em grandes
atacadistas, onde conseguimos multiplicar, com
a Bênção de Deus, os recursos recebidos em
mais alimentos para os necessitados.
PARTICIPE!

SAF
Deptº Dorcas -  Reunião hoje,  às 17 horas na
sala da SAF.
Deptº Helen Simonton  -  reunião 26 às
14h30m na casa de Eliza Prescott
Deptº Ilka Paiva - reunião dia 26 às 15 h na casa
de Valerie Hinden
Reunião Executiva - dia 27 às 14h30m na  sala
do Myriam Duffrayer
Curso de Pintura à oleo sobre tela -  reinicio
das aulas dia 7 de fevereiro. Inscrições com a
profª Eilde.
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.

ECCC
Família cristã e seus valores.

(nosso tema para 2011)
Solidariedade – A família ECCC se solidariza com
as famílias dos Encontreiros e demais famílias
atingidas pelo desastre climático ocorrido nas
cidades serranas do RJ e roga ao Pai Celeste
seu consolo e suas bênçãos. Sob a coordenação
da Junta Diaconal de nossa igreja, donativos
estão sendo recebidos e enviados à região
atingida. Os Encontreiros, Miss. Leninha e Jorge
Maia estão atuando ativamente na distribuição
desses donativos na cidade de Teresópolis.
Bodas de Pérola – O ECCC se alegra e abraça
carinhosamente o casal Lidia e Marcos Macedo
pelas Bodas de Pérola (30 anos) no dia 24/01.
Que o Senhor continue com vocês nessa
caminhada de tantos desafios superados e de
tanto empenho para participar da sua igreja.
Agenda 2011 – Já foram distribuídas. Se você
ainda não recebeu a sua, entre em contato com
o casal 2º secretário Paulo Raposo e Beth,
pessoalmente ou através do e-mail do ECCC,
abaixo. Você não pode ficar de fora das
programações deste ano!
Fale Conosco – Nosso e-mail para contato,
inclusive atualização de endereço é:
eccc@catedralrio.org.br
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UPA-RIO 2011
Dive. Nossa preletora da noite será a nossa
amada tia Rogélia. Vamos conversar um pouco
sobre a importância das atividades físicas e
sobre o corpo como templo do Espírito Santo.
Não deixe de aparecer, às 17h, na Sala da UPA.
Traga um amigo!
Livres Para Adorar. Temporada de Verdão
aberta! Inscrições com qualquer membro da
diretoria! O preço é de 200 reais e o local é aquele
que você já sabe: Acampamento Vale de
Bênçãos, em Bananal/SP. O preletor é o Palhaço
Paulinho e a diversão é por sua conta! Não vai
perder né? Corre porque as vagas são
LIMITADAS!
Ensaios pro Culto. Acontecerão todas as sextas-
feiras, às 19h, no Templo. Antes teremos a
reunião de oração, sempre muito especial no
início dos ensaios. Vamos ter esse momento de
comunhão antes de começarmos a trabalhar para
o Culto da UPA! Venha, e fique ligado nos cultos!
Nosso primeiro será no próximo 2º domingo de
Fevereiro!

EBD
Reunião de Oração: Amanhã, a partir das 18h30,
na sala da UPH. Venha participar das bênçãos.
Classe de Capacitação: Retorna às atividades
no segundo domingo de fevereiro.

EBD INFÂNCIA
Parabéns!! – Agradecemos a Deus mais um ano
de vida dos preciosos professores – Fernanda
dos Santos Corrêa (berçarista) – 4/jan; Rachel
Dias Fonseca Coelho (profa. 2º. Ano) – 5/jan;
Cristal Leão (profa. Jardim 3) – 6/jan; Lucia Leite
(equipe de apoio) – 17/jan; Rosangela da Silva
Porto (coordenadora do Maternal 1) – 17/jan;
Maria Zoraya de Freitas Lemos (equipe de
apoio) – 18/jan e Decilene do Nascimento Rocha
(profa. do Maternal) -22/jan.
Funcionamento Especial – Em janeiro estamos
funcionando com 7 classes. Tem um lugar para
sua criança com professores preparados e
amorosos. Procure a recepção na entrada do
Templo para saber onde fica a sala.

CULTO INFANTIL
Oportunidade das nossas crianças aprenderem
a cultuar o nosso Deus. Participe da EBD
Catedral e traga seu filho para o Culto Infantil.
Todos os domingos, 9 horas na sala da UCP.
Ser criança na Catedral é uma delícia!

MOVIMENTO   OÁSIS
Você conhece o Movimento Oásis? Convidamos
você  para a nossa reunião  de oração amanhã
às 19:00h. Estaremos  lhe esperando para juntos
orarmos e confraternizarmos. Estamos
aguardando a sua visita.
O Movimento Oásis se solidariza com as
vítimas da calamidade da Região Serrana ,
orando ao Senhor pelas famílias assoladas,
nesta segunda feira, na reunião de oração .
Participe.
Alegre-se!! As nossas reuniões devocionais
voltaram, e, estaremos reunidos hoje às  17:00
na sala do conselho . Estamos com saudade e
queremos saber das novidades!  Não falte!!
Estamos como quem sonha! Sabe porquê? Na
Semana Santa estaremos no AVB-
Acampamento Vale de Bênçãos .  Você está
convidado!  O pagamento,  para não ficar
pesado, estamos parcelando. Venha congregar
com a Família Oasiana.  A sua presença faz toda
a diferença. Faça a sua  inscrição com  Antonia
(91264516).  Maiores  informações com  Elaine(,
Elza(84163462), Joana(86686750), Rosane
(92147577).

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS
Reunião de Diretoria – Foram escolhidos os
secretários para o ano de 2011: Espiritualidade
Carlos Luiz do Carmo; Evangelização Benedito
da Costa Félix e Ação Social João Luiz Lemos.
Foram indicados os nomes para escolha do
Homem  Presbiteriano do Ano.
Programação de Fevereiro/2011 – Receberemos
a SAF Rio no dia 6/2 onde será homenageado o
Homem Presbiteriano do Ano. No dia 18/2 estaremos
na Plenária da SAF reconhecendo o valor da Mulher
Presbiteriana do Ano.
O Presidente e Tesoureiro estiveram em
Teresópolis prestando solidariedade a Judá aos
desabrigados com doações.
A per capita de 2011 ficou estipulada em R$
15,00 (quinze reais).



ORAÇÕES – ESCALAS E PLANTÕES
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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: João Fernandes 10H15MIN: Carlos R. Soares 19H: Renan
Jardim. Próximo Domingo: 8H: Sérgio Tito 10H15MIN: Roberto Corrêa 19H: Paulo
Raposo.
DIÁCONOS: EQUIPE D: Luís Alberto, Filipe Agum, Roberto Azeredo, Gerbe Barros,
Newton Alvarez, Marcelo Castro, Pedro Stefanon, J.O. Franco Neto, Vitor Araújo,
Paulo Costa, Francisco Franco, Vera Sacramento. PÚLPITO 08H: Paulo Costa,
10H15MIM: Newton Alvarez, 19H: Vitor Araújo, PLANTÃO: TERÇA: Luís Alberto,
QUINTA: Filipe Agum.
PRÓXIMO DOMINGO: EQUIPE E: Paulo Ladeira, João Bastos, Leandro Trindade,
Paulo Freitas, Joao Luiz, Álvaro Soares, Jose Ferreira, Marcos Nogues, Waltair Sathler,
Albino Leite, Marcos Vinicius, Elenice Arruda PÚLPITO 08H: João Luiz, 10H15MIM:
José Ferreira, 19H: Waltair Sathler, PLANTÃO: TERÇA: Paulo Ladeira, QUINTA: João
Bastos.

RECEPÇÃO: Elza Pimentel e Oliecy Lima NOITE: Bernadete Maria e Maria Olga.
PRÓXIMO DOMINGO: Evanilde Rodrigues e Eleny Silva  NOITE: Suely Braga e
Dulcinete Bazeth.

SOM:  Jorge Abreu, Wil, Leandro Azeredo.
PRÓXIMO DOMINGO: Carlos Cândido, Nilton Alvares, Lucas werner.

ESCALA MUSICAL: 8H: Coral Amor do Senhor, CULTO INFANTIL: 9H: Rachel Coelho,
Hugo Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H: UMP.
PRÓXIMO DOMINGO: 8H: Família Franco, CULTO INFANTIL: 9H: Rachel Coelho,
Hugo Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H: I.P.
Riachuelo.

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).
2 - Famílias: Ana Cláudia Alves da Silva,
Walfrido Souto Maior.
3 - Pastores, Evangelistas, Missionários,
Seminaristas e Congregações.

Boletim nº 3423 - 23 de janeiro de 2011.
Rádio Continental AM 1.520, Quarta-feira, 20h, Domingo, 9h;
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DATAS FESTIVAS

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO
Hoje: Ana Carolina Paiva Chaves Gallindo, Ana Luiza Mattos Couto de Souza, Hildaci
Gomes Nascimento, Luiz Claudio Rangel Costa, Maria Helena dos Santos, Rafael
Brandão de Carvalho, Zilda Braglia.
Dia 24: Daniela Acciolly Conde, Elaine Bertolossi Cabral de Carvalho, Elionora Souza
Pinto de Apocalypses, Ewerton Costa do Nascimento, Fernando Alves Lopes, Gilson
Roberto Cabral, Gláucia Correa Maia, Helena Nascente Curi, Ingrid Oliveira Lopes,
Leonor Virginia Accioly Menezes, Pb. Marcos Antonio do Nascimento Macedo,
Marlisete Reid Begossi, Noemi Angelo.
Dia 25: Castorina Santana de Oliveira Benevides, Débora de Araújo Munis Sathler
Gripp, Douglas Barreto de Abreu, Márcia Gomes Viveiros dos Santos, Maria
Leopoldina Costa dos Santos, Michely Andrea Nascimento Santos Ruiz, Swiane
Karla Alves de Oliveira.
Dia 26: Diác. Adeclen Garcia dos Santos, Hilda de Oliveira Cunha, Maria Olga Dias
Marta dos Santos, Nazarete Ana da Silva Silveira, Odicea Pereira Gomes da Silva e
Souza, Rodrigo Pina Caldas, Zarife Escandarane Franco.
Dia 27: Angela Maria Machado Maia, Daniel Nunes da Silva, Eliza Prescott, Helena
Ramos Barros.
Dia 28:  Felipe Reis Gomes, João Pedro Lima de Vasconcelos, Joshua Lin Krauss,
Letícia Nienkötter Fontes, Maria de Lourdes Araújo Carneiro, Raquel Carvalho
Ebedinger, Renata Cabral da Silva, Sérgio Augusto da Costa Nascimento,  Pb. Ubiracy
Caldeira de Souza Filho, Waldomira Teixeira Ribeiro.
Dia 29: Alexandre Themistocles de Vasconcelos, Claudia de Paulo Pereira, Cristóvão
Joaquim da Silva, Edison Vieira Pinheiro, Juliana Cabral Pereira, Marilsa Franco Marinho
Guerrese, Diác. Vitor Silva de Almeida Araujo.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Hoje: Miraldo Augusto de Oliveira e Hilce Berredo Aguiar de Oliveira, Romualdo
Soares Jencken e Rosangela Xavier de Oliveira Juncken.
Dia 24: Pb. Marcos Antonio do Nascimento Macedo e Lidia Dias Macedo.
Dia 25: Olimpio Marcelo Soledade de Souza e Raquel Motta de Souza, Aderbal
Paulo Lima e Francisca Rodrigues de Melo Lima, Diác. Filipe Agum de Campos e
Karen Abdo de Campos.
Dia 26: Diác. José Nei Rodrigues de Castro e Lea Sathler Machado de Castro,
Sérgio Luiz Barboza e Edjane Mota de Oliveira.
Dia 27: Pb. João de Almeida Fernandes Filho e Ligia Portes Santos, Lúcia Maria
Amaro de Araújo e Mauricio Oliveira de Araújo, Rev. Anderson Dias Abreu e Gleice
Rozilande Santos de Abreu.
Dia 28: Denisah de Oliveira Torres e Angelo Torres, Ubirajara da Silva Maia
Arlinda e Rosalha de Amaral Maia.
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PASTOR EFETIVO: Rev. Guilhermino Cunha
PASTORES AUXILIARES: Rev. Isaías Cavalcanti (Âncora), Rev. Cid Pereira Caldas (Ministro de
Música), Rev. Anderson  Abreu (Centro de Treinamento Missiológico), Rev. Silvanio Silas Ribeiro
Cabrial (Plantação da IP Cristo Redentor – Santa Teresa), Rev. Marcelo Elizário Vidal,  Missionária
Leninha Maia.

CONSELHO DA IGREJA: Rev. Guilhermino Cunha, Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. Cid Caldas, Rev.
Anderson Abreu, Rev. Silvanio Silas, Rev. Marcelo Elizário Vidal. Presbíteros: Adibe Santos,
Alcides Lima, Altair Bazeth, Américo Gomes, Assuero Oliveira, Carlos Roberto Soares, Célio
Torres (Emérito), Dário Queiroz,  Fernando Lopes, Gelbson Improta (Emérito), Getro Cunha,
Guaraci Sathler, Guilherme Simon (Emérito), Hésio César Maciel, João Cordeiro, João de Almeida
Fernandes Fº, Johannes Gaiser, Jorge Apocalypses, José Alberto Kuster, Luís Monteiro, Manoel
Sobrinho, Marcelo Gripp, Marcos Macedo, Nilson de Oliveira, Olympio Bezerra, Paulo Raposo,
Peter Tenney, Raner Jogemias, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Rolf Hinden, Rubens Machado,
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 DiáriasCELEBRAÇÕES LITÚRGICAS

TEMA  ANUAL
Praticantes da Palavra para uma

convivência ética

TEMA DO BIMESTRE
À sombra do Sinai: A lei de Deus.

TEMA DO DOMINGO
O descanso é uma bênção

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO
O mandamento com Promessa.

Boletim nº 3423 - 23 de janeiro de 2011.
IPRJ: C/C 3126-7, AG 0183-X - BANCO DO BRASIL

Seg: 24:   A brevidade da vida.
               Jó 14:1-6
Ter 25:    Os seus filhos recebem honra.
               Jó 14:15-22
Qua 26:  Honra aos filhos e desagrada
              a Deus. 1 Sm 2:27-36
Qui 27:    O filho honra o pai. Mt 1:6-14
Sex 28:   O fariseu não honrará pai e
              mãe. Mt 1:1-20
Sáb 29:    Tudo isso tenho feito.
               Mt 19:16-22
Dom 30: O mandamento com
             Promessa. 1 Tm 5:1-8;
              Ef 6:1-4, Ex 20:12;
              Pv 4:20-27

“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós,
e tendes vencido o Maligno” (1Jo 2:14).

 

 

- por Will Araújo

UMP do Bem – Os jovens também estão recebendo doações para as vitimas da chuva na região serrana e encaminhando
à Junta Diaconal. Outra iniciativa possível é escrever uma carta com palavras de carinho e conforto aos desabrigados.
A nossa presidente, Débora, está em contato com o grupo RENAS, que fará entrega das mesmas. Ajudar é fácil.
Carnaval é Bananal - Nosso tradicional acampamento está chegando e você não pode perder. Separe esse feriado
para estar ainda mais perto de Deus e dos seus. Informações e inscrições em breve.
 Acampa Meeting - Todos os secretários estão convocados para participar da reunião do ‘acampa’ que mudou de
data. Será no sábado, 5 de fevereiro, às 10h! Com direito a café da manhã se você trouxer um quitute! Quem estiver
‘de bob’ e quiser dar uma idéia, chega junto!
Verão UMP 2011 – Uma noite gostosa e cheia de energia. Assim foi o vôlei da última quarta-feira, que reuniu a galera
na Praia do Leme, em frente ao Leme Palace Hotel. Se você perdeu, não precisa bater pezinho! Vai bater uma bolinha
com a gente na próxima quarta-feira às 19h30min, no mesmo local.   
Orar é Fashion – A turma descolada que se reúne toda sexta-feira às 19h30min para orar e estar em comunhão com
Deus e uns com os outros sabe que é bom. Venha então experimentar esse momento único que é a nossa R.O.,
combustível vivo para a semana.  
Sempre Juntos - Todo domingo às 17h30min a UMP se reúne para a devocional no Salão Álvaro Reis. Mais cedo,
às 9h, rola a EBD. Momento de estarmos juntos louvando, trocando experiências e ouvindo a Palavra de Deus.  

Às vezes tenho a “impressão” de que a
Palavra de Deus não é tão contemporânea quanto
gostam de anunciar. O apóstolo João escreve sua
primeira carta a pessoas muito próximas a ele:
“Filhinhos, eu vos escrevi...”. Ele conhecia bem
sua família, sua igreja. Fico imaginando como eram
os jovens cristãos naquela época: fortes,
conhecedores e praticantes das Escrituras e
vencedores sobre as tentações. Não acredito que
uma boa parte da juventude daquela época fosse
assim...
 Li, há um bom tempo, o primeiro volume
de um dos maiores clássicos da literatura cristã:
“O Peregrino”. Só agora resolvi ler o volume dois.
O primeiro livro conta a jornada de um homem,
Cristão, que decidiu fugir de sua cidade por causa
do anúncio de uma terrível destruição. Por não ser
capaz de convencer a sua família do perigo, ele
resolveu partir sozinho para a Cidade Celeste.
 No segundo livro vemos a jornada de sua
família que, arrependida de não acompanhar o

peregrino, resolve seguir os mesmos passos de
Cristão. Os dois volumes são repletos de
ensinamentos valiosíssimos à quem deseja
fortalecer sua fé em Cristo. Porém há algo que me
salta à vista enquanto leio a jornada da família do
peregrino. Embora eles tenham percorrido o mesmo
caminho, a viajem deles foi um pouco mais suave
do que a do Cristão. A razão disso é muito simples:
o peregrino era um precursor!
 A razão de você não ver muitos jovens,
incluindo você, que se enquadram nestas
características é muito simples também. João está
fazendo um convite à você: seja um precursor!
Ah, se o jovem soubesse o potencial que ele tem
para anunciar as boas novas! Ah, se o jovem
soubesse o quanto o diabo tem feito para que não
utilizemos este potencial...
 Às vezes tenho “impressões”... Que não
passam de simples impressões equivocadas! Mas
que Deus abençoe sempre a sua jornada!


