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HONRAR PAI E MÃE:
O MANDAMENTO COM PROMESSA

Leituras bíblicas: Êxodo 20.12 e Ef 6.1 a 4

“Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o
SENHOR, teu Deus, te dá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é
justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e sejas de longa vida

sobre a terra.” (Ex 20.12 e Ef 6.1, 2A e 3)

Você já observou que as circunstâncias, quando ordenadas ou permitidas por
Deus, nos levam a sermos praticantes da Palavra? A natureza está gemendo e
suportando angústias até agora... Esta é uma simples paráfrase ao texto bíblico de
Romanos 8.22. “A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela espera ser
redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.” (Ro 8.19 e 21).

Os gestos humanitários das Igrejas, a nossa inclusive; de personalidades, da
população, das corporações militares, dos governos, do povo em geral é uma ilustração
clara da prática da Palavra, e é igualmente um sinal de alerta para todos nós de que é
a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo está às portas: PREPARA-TE.

O tema deste bimestre, “À sombra do Sinai: A Lei de Deus.” É altamente
reflexivo para as cabeças pensantes. A Bíblia nos fala do Monte Sinai e do Monte
Calvário: A Lei e a Graça, o pacto das obras e o pacto da Graça. A lei foi cumprida
cabalmente por Jesus, mas não foi revogada e, muito menos abolida. Está, e continua
em vigor não só a letra, mas o espírito da Lei de Deus.

I. OS MANDAMENTOS DE DEUS NÃO SÃO PENOSOS
A Bíblia ensina e a Igreja crê, professa e pratica: “Os mandamentos de Deus não

são penosos...” (Iª de João 5.3). São antes, caminhos de Deus para o nosso eterno
bem. Em praticá-los há grandes recompensas.

Mas, há um único mandamento que é declarado ser “o primeiro mandamento com
promessa.” (Ef 6.2B). E que promessas!
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Primeira, “para que te vá bem” (Ef 6.3) filho, filha, as coisas estão ruins para
você? Nada dá certo, você está insatisfeito com a vida? Que tal, parar e pensar: TENHO
HONRADO A MEU PAI E À MINHA MÃE? Como assim, o que significa “honrar
pai e mãe”? Significa muito, e você sabe disso. É muito mais que respeitá-los, dar-lhes
a honra, e a dignidade que merecem e esperam de você. Mesmo sem jamais reclamarem.
Biblicamente é obedecê-los, no Senhor, porque isto é justo. Obedecer no Senhor é não
acatar ordens absurdas e/ou contrárias à Palavra de Deus. Pense um pouco. Na Bíblia,
o filho contumaz e rebelde tem um tratamento rigoroso: Leia em Deuteronômio 21.18 a
21, Provérbios 19.26 “Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à
voz de seu pai e à de sua mãe e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe
o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho
é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão.  Então, todos
os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra; assim, eliminarás o mal do meio
de ti; todo o Israel ouvirá e temerá.” “O que maltrata a seu pai ou manda embora a
sua mãe filho é que envergonha e desonra.” (Pv 19.26)

II. DEVERES DOS FILHOS PARA COM OS PAIS
Honrar pai e mãe, é, em segundo lugar, sustentá-los física, emocional e

espiritualmente. Não fuja do privilégio desta responsabilidade, escondido pela falsa capa
dos Fariseus, que insinuavam que haviam consagrado os seus bens com “corbam” –
oferta ao Senhor, e, por isso não podiam disponibilizá-los para os seus pais: Leia, por
favor, se é que você quer ser praticante da Palavra de Deus. Por favor, não cobre isso
de seus filhos e faça tudo para não depender deles. Oswaldo Aranha, teria dito: “Cem
filhos não são para um pai, o que um pai, normalmente, é para cem filhos.”

Terceiro, significado decorrente da bênção de “honrar pai e mãe”, além de tudo ir
bem para você, filho/a como vimos, a pouco; você terá uma vida longa, feliz e abençoada
sobre a terra, e será bem-aventurado na eternidade. Vida prolongada, mas infeliz, não é
uma bênção, pode ser um castigo de Deus. Quem não honra a seus pais, não ama e nem
perdoa, tem dificuldade até de morrer: Não raro, quando já velhos e enfermiços desejam
e até pedem a morte, e a morte foge deles. Filhos e filhas não podem ser desrespeitosos
e muito menos agressivos – com palavras e até às vias de fato: há filhos que batem nos
pais e até matam os pais e vice-versa também.

III . DEVERES DOS PAIS PARA COM OS FILHOS
“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina

e na admoestação do Senhor.” (Ef 6.4)
Os pais têm o dever de dar um exemplo digno para os seus filhos. Há pais que

precisam ser ajudados pelos filhos, por serem fracos na fé, no caráter e na pureza. É
importante serem dignos da honra que os filhos têm o dever de tributar-lhes. Todavia,
ainda que seus pais os envergonhem, não deem bons exemplos, nem por isso deixam de
ser “seus pais”. Orem por eles e façam tudo para ajudá-los.Exortem-nos na Palavra,
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com brandura e amor: Deus tem poder para converter o coração dos pais aos filhos e
dos filhos aos pais  - aos caminhos da obediência. Seja qual for o lado rebelado contra
Deus e contra a Palavra de Deus.

Pais, lembrem-se da postura e das atitudes do pai do filho pródigo, da Parábola de
Lucas 15. Aquele  “Pai” ilustra o Pai Nosso que está no céu e que precisa e espera ser
amado, honrado e glorificado por todos os seus filhos. Mesmo quando rebeldes e
rebelados como “o filho pródigo” da Parábola, o filho e a filha não deixam de ser
filhos: o amor acolhedor e perdoador do Pai, disciplina muito mais do que uma surra.
Quem sabe ouvir antes de falar a verdade em amor, não precisa castigar, nem ser
castigado. Precisa sim ser curado. Ame os seus filhos, somente por amor: Sem, esperar
coisa alguma em troca. É o antídoto, à provocação da ira dos filhos.

Seja leal, sincero, honesto e imparcial com os seus filhos. Trate-os com igual
carinho, amor, com muito respeito e dignidade, e você sentirá a diferença. Quando você
trata a uma pessoa com dignidade, ela tende a ser digna; quando com violência
e desreipeito, ela tende a ser pior do que o que você diz para ela. Tenho visto
exemplos de filhos que dão conselhos e se tornam referenciais para os seus pais: vencem
pelo amor. Aliás, a Bíblia é clara em Romanos 12.21: “Não te deixes vencer do mal, mas
vence o mal com o bem.”

Pais, nada irrita mais os filhos do que ficar citando textos bíblicos contra eles,
quando eles sabem que vocês não estão vivendo o que pregam.

Criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, é corrigi-los com amor e
diálogo. Pergunte primeiro, como fizeram José e Maria, os pais de Jesus: “Filho, por que
fizeste isto para conosco. Teu pai e eu, ansiosos te procurávamos...” E, por favor, ouçam
a resposta.

As admoestações do Senhor são amorosas e bíblicas. “Deixa Deus ser Deus, na
tua vida.”

APLICAÇÕES PRÁTICAS:
1º) Comece hoje mesmo a rever as suas atitudes em relação aos seus pais: Ame-os

concretamente, façam algo simples, bom e prático que revele o seu amor, cuidado e
carinho com eles. Ceda aos movimentos do seu coração e seja objetivo.

2º) Filhos e filhas, nunca é tarde para começar a amar, honrar e obedecer aos seus pais,
no Senhor, por ser isto bom, justo e necessário. Um simples gesto de carinho, amor e
respeito da sua parte em relação a eles apagará muitas impressões ruins. Seja sincero,
prático e constante em seu amor em ação.

3º) Aos cônjuges, sugiro que demonstrem o amor, enquanto é tempo. “Se tiver que dar-
me rosas, que mas deem enquanto posso vê-las e sentir-lhes o aroma.

4º) Nossos relacionamentos na Igreja e na sociedade podem e devem melhorar: Basta
tratar o outro, como você gostaria de ser tratado. Deus nos abençoe.

Seu pastor-amigo,

Rev. Guilhermino Cunha
Pastor da Igreja
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CULTO DO
SESQUICENTENÁRIO, HOJE

19:00 HORAS: IPB- RIACHUELO,
A FILHA DILETA

O Mensageiro de Deus será o Rev.
Manoel Marins Filho, os dois Conselhos
servirão juntos a Ceia do Senhor, Equipe
de Louvor e o Coral Galdino Moreira
conduzirão os Louvores e as duas Igrejas
conduzirão a liturgia do Culto. Após o
Culto, Pastores, Presbíteros, Grupo de
Louvor e Coral, serão recebidos pela
Comissão do Sesquicentenário da amada
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.
Estamos todos no clima do Sl 118 v. 24.

NO DOMINGO 6 DE FEVEREIRO,
A FILHA CONVIDADA É A

PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE NITERÓI

(1899)
O pastor é o Rev. Fernando Pereira
Cabral, ele será o Mensageiro de Deus. O
seu Conselho e Coral virão, será um
pedacinho do céu na terra. Participe
ativamente das celebrações do
Sesquicentenário. Ajude-nos a receber
bem, com amor e alegria.

REV. ISAÍAS CAVALCANTI ESTÁ
NA FASE DE EXAMES E EM

FRANCA RECUPERAÇÃO
Cercado do carinho da família, da Igreja,
visitado intensa e carinhosamente por toda
Equipe Pastoral. Os Médicos da Igreja,
tem sido extremamente atenciosos, com o
nosso querido pastor âncora. As equipes
Médicas e de Enfermagem do Quinta D’or
têm sido muito eficientes.

CONSELHO DA IGREJA VOLTA
A REUNIR-SE

Nesta quarta-feira, dia 2 de Fevereiro, às
18h 30min. Temos assuntos importantes na
pauta. Mas pretendemos encerrar às 22h
30min admitindo, se houver aprovação do
pleno, prorrogar por 30 minutos. Ano
Novo, atitudes e posturas novas, boas e
práticas.

A AGENDA – 2011: 1º ANO DO
SESQUICENTENÁRIO DA IPRJ

Deverá ficar pronta na próxima semana.
Você poderá ter o seu exemplar já no
segundo Domingo de Fevereiro dia 13.
Hoje queremos e precisamos ter uma foto
de cada Diretoria Eleita na Igreja para
ilustrar as páginas das Sociedades Internas
na Agenda 2011. Até 4ª feira, no máximo,
precisamos das fotos.

HOJE, NO HALL DA CATINA:
ALMOÇO DO SESQUISOLIDÁRIO

13H
Em benefício das famílias vitimadas pelas
enchentes e deslizamentos de terra na
Região Serrana. A Junta Diaconal já enviou
40 toneladas de gêneros não perecíveis,
roupas e medicamentos. Agora, a ação
solidária caminha na direção da adoção de
uma ou mais famílias para restaurar-lhes à
vida normal, com a Graça de Deus. Procure
ajudar através da Junta Diaconal: o amor
está em ação e isto é praticar a Palavra de
Deus.
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DIÁCONO JOÃO LUIZ ESTÁ NO
HOSPITAL SÃO LUCAS EM

OBSERVAÇÃO E TRATAMENTO
PARA IMPEDIR UMA

TROMBOSE NA PERNA
Tem sido assistido de perto pela Igreja, pela
Junta e pela Equipe Pastoral. Nosso irmão
Diác. João encontra-se no quarto 601.

POR OPORTUNO: SE ALGUÉM
ESTÁ ENFERMO, MAS NÃO

COMUNICOU À IGREJA, FICA
DIFÍCIL ASSISTI-LO, COMO

MERECE. CONTE COM A SUA
IGREJA. VISITEMOS UNS AOS

OUTROS: Romanos 12.15

REV. GUILHERMINO
INTERROMPEU AS SUAS FÉRIAS

E REASSUMIU O PASTORADO
Já no Domingo 23, visitou o Rev. Isaías e
pregou no aniversário da IPB – Mutuá, São
Gonçalo e no Jubileu de Ouro da SAF –
Mutuá. Deus nos abençoou.

NA 5ª FEIRA 27/11, O NOSSO
PASTOR RECEBEU O CONVITE
DO MINISTRO DA SAÚDE, DR.
ALEXANDRE PADILHA, FEITO

NOS SEGUINTES TERMOS:
“O Ministro de Estado da Saúde,
ALEXANDRE PADILHA, convida para
o encontro que reunirá as entidades
religiosas de todo o País na busca de
apoio para a  Campanha de Combate à
Dengue 2011. O evento se realizará no
dia 27 de janeiro de 2011, quinta-feira, às
14h30, no Auditório Emílio Ribas, situado
no Edifício-Sede do Ministério da Saúde,
térreo, Brasília – DF”.

REV. GUILHERMINO
CONVIDADO PARA A POSSE DO

SENADOR MARCELO
CRIVELLA, NO DIA 1ª DE

FEVEREIRO, EM BRASÍLIA
Deverá almoçar com o ilustre Senador
Crivella, que é, sem favor algum, um dos
melhores Senadores da República:
Atuantemente, dinâmico e visionário.
Além ter-se revelado sempre grande
amigo da nossa Igreja. Parabéns irmão,
Senador e Bispo: Deus o Abençoe!

ESTÁ ENFERMO AQUELE A
QUEM AMAS

O nosso estimado Presb. Liel Brader,
esposo da Professora Myrtes Sathler
Breder, que é irmã do Presb. Guaraci e
Maria Helena, foi operado e implantou
uma válvula no coração. A operação foi
um sucesso: Deus está no controle.
Estejamos em oração. Myrtes e Liel São
encontreiros

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
momentos quantas vezes quiser.

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE
COMUNICAÇÃO E

MARKETING: AVISO ÀS
SOCIEDADES INTERNAS E

MINISTÉRIOS
Ocorreu no dia 24/01, em um clima
alegre e pró-ativo. O Release 2 já foi
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marcado para o dia 12/02, sábado, a partir
das 09h00min. Neste encontro as
sociedades internas e demais ministérios
deverão enviar seus representantes para
que os mesmos recebam as devidas
instruções para a edição dos blogs das
sociedades internas e ministérios que serão
hospedados no site da Catedral. É a nossa
igreja avançando no universo digital para
a devida proclamação do Evangelho de
Cristo! Deus seja louvado!

NASCEU TAÍS CORREIA
BORGES

Na tarde do dia 20/01/2011 nasceu Tais
Correia Borges, no Baptist Miami
Hospital. A pequena Tais é filha de
Leonardo Borges e Sarah Correia Borges.
Quem avisou foi a nossa irmã Cresilda
Borges, avó dileta. A família agradece ao
Senhor pelo milagre da vida. Oremos pela
Tais e por toda sua família bendita do Senhor.

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

No próximo domingo, dia 06 de fevereiro,
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 bençãos pra você!

ESCOLA BÍBLICA CATEDRAL
Hoje teremos aula em classe única no
templo, ministrada pelo nosso pastor
Guilhermino Cunha. Participe! Visitante,
Seja bem-vindo em nome de Jesus.

EBD CATEDRAL
Oportunidade abençoada de estudar a
Palavra de Deus com os irmãos. Todos
os domingos, as 9 horas da manha. 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!

GRUPO DE INTERCESSÃO
Na primeira semana do ano,  toda as
sociedades internas atenderão ao nosso
convite e em todos os dias  estivemos em
oração suplicando a Deus a suas bençãos
e direção para o ano que  se iniciou. Daniel
buscou ao Senhor “com orações e
súplicas, jejum, pano de saco e cinza”
(Daniel 9.3), confessando e intercedendo
pelo pecado do povo a fim de que
cessasse a assolação que estava sobre
Jerusalém. A cada domingo o nosso
grupo de oração se reune a partir das 07
horas da manhã,  confessando e
intercedendo  a Deus. Estamos
aguardando também a sua presença.
Deus tem feito grandes coisas por nós.
As segundas feira, também nos reunimos
äs 19 horas, você  é nosso convidado.
Se você ou alguém que você conhece
precisa de algo, traga o nome que
incluiremos em nossa lista de oração.
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LITURGIAS

CULTO DEVOCIONAL – 8H

PRELÚDIO

CHAMADA À ADORAÇÃO:

Dir.: “Quão amáveis são os teus tabernáculos,
SENHOR dos Exércitos.” (Sl 84. 1)

Cong.: “A minha alma suspira e desfalece pelos
átrios do SENHOR; o meu coração e a
minha carne exultam pelo Deus vivo!
(Sl 84. 2)

Dir.: “O pardal encontrou casa e a andorinha,
ninho para si, onde acolha os seus filhotes;
eu, os teus altares, SENHOR dos Exércitos,
Rei meu e Deus meu! (Sl 84. 3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam em
tua casa; louvam-te perpetuamente. (Sl 84. 4)

19 NC – “REI SUBLIME”
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS,
DÍZIMOS E OFERTAS

62 NC – “HINO DE GRATIDÃO”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. João Luiz
PASTORAIS

CONTRIÇÃO

LEITURA UNÍSSONA: “Se permanecerdes em mim,
e as minhas palavras permanecerem em
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será
feito.” (Jo 15. 7)

ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

LEITURA ALTERNADA: 1 Tm 5. 1-8 – Presb. Sérgio
                                                                         Tito
MENSAGEM:  Rev. Anderson Abreu

DESPEDIDA

299 NC – “RENOVAÇÃO”
BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CULTO MATUTINO – 10H15MIN.

ADORAÇÃO E LOUVOR

PRELÚDIO

Dir.: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, que, segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, mediante a ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos,” (1 Pe 1. 3)

Cong.: “para uma herança incorruptível, sem
mácula, imarcescível, reservada nos céus
para vós outros” (1 Pe 1. 4)

Dir.: “que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé, para a salvação preparada
para revelar-se no último tempo.” (1 Pe 1. 5)

Cong.: “Nisso exultais, embora no presente, por
breve tempo, se necessário, sejais
contristados por várias provações,”
(1 Pe 1. 6)

Dir.: “para que, uma vez confirmado o valor da
vossa fé, muito mais preciosa do que o
ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na
revelação de Jesus Cristo;” (1 Pe 1. 7)

Cong.: “a quem não havendo visto, amais; no
qual, não vendo agora, mas crendo,
exultais com alegria indizível e cheia de
glória, (1 Pe 1. 8).

Todos: “obtendo o fim da vossa fé: a salvação
da vossa alma.” (1 Pe 1. 9)

04 NC – “CULTO À TRINDADE”
06 NC – “GLÓRIA A DEUS”
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

CORAL CANUTO REGIS

CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE
CONSAGRAÇÃO E VIDAS, DÍZIMOS E

OFERTAS

32 NC – “O DEUS FIEL”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. José Ferreira
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CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

LEITURA UNÍSSONA: “Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro em mim um
espírito inabalável.” (Sl 51. 10)

CORAL CANUTO REGIS

ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

LEITURA UNÍSSONA: Ef 6. 1-4; Ex 20. 12 – Presb.
                                                    Roberto Corrêa
CORAL CANUTO REGIS

MENSAGEM: Rev. Guilhermino Cunha
400 NC – “TÉRMINO DO CULTO”

BÊNÇÃO APOSTÓLICA

TRÍPLICE AMÉM

POSLÚDIO

CULTO VESPERTINO – 19h
CELEBRAÇÃO DO SESQUICENTENÁRIO

DA IGREJA

ADORAÇÃO

PRELÚDIO: Hosana – Equipe de Louvor da IPB
                                                            – Riachuelo

Cordeiro de Deus que do céu desceu,
Muito além do véu quero te adorar.
Se encham meus lábios
Com teu louvor.
Hosana, Hosana ao Rei dos reis.

No teu lugar santo me faz entrar,
Meu advogado perante o Pai
Ofereço minha vida em louvor a ti.
Hosana, pra sempre te adorarei.

Das dores da vida amarga livrou-me,
Encheu-me do Espírito Santo de Deus
Só existe louvor onde tu estás.

Falar face a face com o Leão
E ver em seu rosto o brilho do sol
E junto com os anjos louvar a ti.
Hosana, pra sempre te adorarei.

HOSANA PRA SEMPRE!
HOSANA, HOSANA PRA SEMPRE E
SEMPRE!

CHAMADA À ADORAÇÃO:

Dir.: “Ele nos libertou do império das trevas e
nos transportou para o reino do Filho do
seu amor,” (Cl 1. 13)

Cong.: “no qual temos a redenção, a remissão
dos pecados. (Cl 1. 14)

Dir.: “Ele é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação; (Cl 1. 15)

Cong.: “pois, nele, foram criadas todas as
cousas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele
e para ele.” (Cl 1. 16)

IGREJA (Saudação da Paz)

Estamos todos congregados aqui,
Certamente abençoados também.
Há um clima, uma esfera de amor,
Uma força que se move entre nós.
Algo novo Deus está por fazer
Com este povo a quem muito quer
bem,
Seu Espírito Ele já derramou,
Uma igreja forte edificou.

Pra louvor de Tua glória,
Vem Senhor Tua história escrever
Através das nossas vidas.
Teu querer desejamos
Cumpra em nós os Teus planos.
Vem Senhor e reina hoje aqui.

VEM SENHOR, VEM SENHOR
VEM SENHOR, E REINA HOJE

AQUI.

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
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LOUVOR: Tu és Santo – Equipe de Louvor da IPB
                                                              – Riachuelo

Tu és Santo (Tu és Santo)
Poderoso (Poderoso)
Tu és digno (Tu és digno)
De adoração  (De adoração)

Eu Te sigo (Eu Te sigo)
Eu Te ouço (Eu Te ouço)
Para sempre (Para sempre)
Te amarei (Te amarei)

E eu canto (Ele é meu Senhor)
E louvo (Ele é o Rei dos Reis)
Ao Rei que  (Ele é o Pai de amor)
É digno (Poderoso Deus)
E eu O amo (É o Emanuel)
E adoro (É o Grande Eu Sou)
Diante d’Ele eu (Ele é o Cordeiro)
Me prostro (Que me salvou)

E eu canto (Ele vivo está)
E louvo (Ele ressurgiu)
Ao Rei que (Sempre reinará)
É digno (Ele sempre existiu)
E eu O amo (Ele é o Alfa, Ômega)
E adoro (Início e Fim)
Diante d’Ele eu (Salvador e Messias)
Me prostro (Amigo pra mim)

PRÍNCIPE DA PAZ
SÓ POR ELE EU VIVEREI

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS,
DÍZIMOS E OFERTAS

315 NC – “SERVIÇO DO CRENTE”
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO: Diác. Waltair Sathler

CONTRIÇÃO

NC 11 – “TRINDADE SANTÍSSIMA”
ORAÇÃO SILENCIOSA

ORAÇÃO PASTORAL

EDIFICAÇÃO

LOUVA A DEUS, Ó JERUSALÉM! - Coral Rev. Galdino
Moreira

LEITURA ALTERNADA: Pv 4. 20-27 – Presb.
                                                      Paulo Raposo
MENSAGEM: Rev. Manuel Marins

SER-ME-EIS TESTEMUNHAS - Coral Rev. Galdino
Moreira

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR

MINISTRAÇÃO DO PÃO

“Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um,
Meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua Igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem
E nos tentem separar
Com nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

MINISTRAÇÃO DO VINHO

HC 26 - “RUDE CRUZ”

DESPEDIDA

O SENHOR É A MINHA LUZ - Coral Rev. Galdino
Moreira

BENÇÃO APOSTÓLICA

AMÉM QUÍNTUPLO

POSLÚDIO – ASAS DA ALVA - Coral Rev. Galdino
Moreira

1 0 HCJB 25 OM - 11920 KHZ e 12020 KHZ, Domingo, 21h30min
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JUNTA DIACONAL
1) Multiplicação de Bênçãos: Após o envio
do primeiro caminhão para Teresópolis (sáb
15/01) foram iniciados os preparativos para a
segunda remessa, agora para Nova Friburgo.
E a segunda fase começou muito bem, com o
belo exemplo de amor e visão de nossa Igreja,
ofertando cerca de Dez Mil Reais para a
compra de gêneros de primeira necessidade,
os quais foram Multiplicados, com a Graça de
Deus, através da aquisição de produtos no
atacado (CEASA). Isto, somado as diversas
doações de irmãos e de Igrejas Presbiterianas
(Vila Isabel, Rio Comprido, Gávea, e outras que
não se identificaram) e de outras denominações
nos permitiu encher 2 caminhões que seguiram
para Nova Friburgo no último feriado (qui 20/
01) e foram entregues às Igrejas Presbiteriana
do Cônego e de Olaria, que vêm fazendo um
belo e eficiente trabalho na região.
2) Gratidão - Nossa Gratidão a Deus por nos
dar Forças para fazer Sua Obra, Inteligência
para fazer mais com menos e Amor para
investir nas vidas de nossos irmãos.
Agradecemos especialmente a cada um dos
irmãos que tem ofertado seus recursos e
doações para esta Grande Obra, e para Aqueles
que têm pegado no pesado conosco, separando
roupas, alimentos e material de
higiene, carregando e entregando os donativos
nas Igrejas de Apoio. Deus abençoe ricamente
a vida e família de cada um de Vocês e
lembrem-se Sempre que No Senhor o Nosso
Trabalho Não é em Vão!
3) Teresópolis II - As lutas e bênçãos
continuam. Após a última entrega, em Friburgo,
o nosso espaço para donativos ficou quase
vazio, mas por providência divina recebemos
grande quantidade de donativos dos
Supermercados Campeão, que juntamente com
doações enviadas pela Igreja Presbiteriana de
Poços de Caldas, Metodista de Cascadura e
outras Igrejas que não se identificaram, e ainda
de nossos irmãos que trouxeram suas doações

para a Igreja, conseguimos encher mais um
caminhão, o qual seguiu sábado (23/01) para
a Igreja Presbiteriana de Barra do Imbuí,
em Teresópolis (localizada junto ao Bairro
Espanhol, fortemente atingido). Esta Igreja
tem feito um abençoado trabalho junto aos
desabrigados na região.
4) Um ao Outro Ajudou - Toda ajuda é
necessária e Muito Benvinda! Precisamos
da participação dos irmãos ajudando a
separar e embalar os donativos e alimentos,
o que pode ser facilmente realizado por
adolescentes, jovens e senhoras. Para o
jovens e senhores temos algo igualmente
fácil, porém um pouco mais consistente,
ajudar a carregar e descarregar os
caminhões. É um Grande Privilégio que
temos de trabalhar juntos na Obra do Senhor.
Procure a Junta Diaconal e informe-se
como ajudar.
5) 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!

SAF
Reunião Plenária - dia 3 às 14h30m no
Templo. Homenagem à Mulher Presbiteriana
de 2011
Reunião de oração-  Antes da reunião
plenária venha conversar comDeus . Local:
Sala Miriam Duffrayer . Horário: 13h30m
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Visita à UPH - próximo domingo  às 17h a
SAF levará o seu abraço à UPH pelo Dia do
Homem Presbiteriano 
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, solidária
às famílias dos Encontreiros e demais
famílias atingidas pelo desastre climático
ocorrido nas cidades serranas do RJ, se
engaja na campanha de ajuda coordenada pela
Junta Diaconal de nossa igreja, convocando,
por e-mail, todos os Casais Encontreiros a
participar através de donativos ou doações.
O “ECCC News  SOLIDARIEDADE“ está
sendo enviado a mais de 500 contatos.
Bodas de Rubi – O ECCC se alegra e abraça
carinhosamente o casal Valdina e Edilson
Viana (4º ECCC) pelas Bodas de Rubi (40
anos) no dia 31/01. Que o Senhor continue
com vocês nessa caminhada a dois e neste
desejo de servir ao Senhor.
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

MOVIMENTO OÁSIS
Você está convidado a participar do almoço
da solidariedade, hoje, aqui na igreja. Vamos
nos reunir, e  ajudar as vitímas  da região
serrana. Venha não falte!
Vamos orar pela nossa família, parentes,
amigos e igreja, nesta segunda feira, às 19h,
na nossa reunião de oração . Você tem alguém
em algum momento especial?  Convide-o  e
oraremos juntos.
Acampamento Vale de Bênçãos .  Você está
convidado!  O pagamento,  para não ficar
pesado, estamos parcelando. Quando?  De
21 a 24 de abril.  Seja previdente.  Faça já a
sua inscrição. Não confie no tempo. O que
devo levar? Muito amor e a sua bíblia, pois
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).
Não perca a nossa próxima devocional  em
13/02/11 pois teremos algo especial para
você! Não falte e traga um convidado. Ele
ficará encantado.

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMEMS
ATENÇÃO HOMENS!!

No próximo dia 03/02 (Quinta feira), às
14h30min. nossa UPH estará na plenária da
SAF homenageando- as e reconhecendo o
valor da MULHER PRESBITERIANA em
nossa vida e na vida da igreja, verdadeiras
mulheres fortalecidas para servir. A Deus
damos glória!
Dia 06/02 próxima reunião da nossa UPH
às 17h00 e o preletor convidado é o nosso
amado irmão Pb. Guaraci Sather.  Neste
mesmo dia a SAF da nossa igreja estará nos
visitando prestando uma singela homenagem
pela passagem do DIA DO HOMEM
PRESBITERIANO. Programe-se e venha com
alegria e em oração.
Pb. Rolf Hinder é com muita alegria que o
recebemos como mais novo conselheiro da
nossa UPH. Seja bem vindo em nome de Jesus.

1 2
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Motivos de oração: Agradecemos a Deus
pelas melhoras do nosso pastor Rev. Isaías
Cavalcanti e nosso vice presidente Diac. João
Luiz Lemos que se encontram hospitalizados,
e pelo nosso sócio Diac. Manoel Vilas e
família que se encontram bem e com saúde
na cidade de Bom Jardim, região afetada pelas
enchentes nos últimos dias. “Recordo os
feitos do Senhor, pois me lembro das tuas
maravilhas da antiguidade. Tu és o Deus que
opera maravilhas e entre os povos tem feito
notório o teu poder.” (Sl. 77: 11 e 14). Deus
seja louvado!

UCP
Vamos COMEÇAR!! É isso ai criançada, no
dia 06 de fevereiro às 19 horas a UCP iniciará
suas atividades! Com muitas Surpresas e
grandes emoções! Se prepare pois teremos
muitas novidades! Então marque na Agenda
e não perca de jeito nenhum, dia 06 às19 horas
estaremos todos juntos na Sala da UCP, para
mais um começo!
ORE: Desde já esteja em oração pela a UCP
e pela Equipe de Tios, para que seja um ano
sensacional e que Deus esteja a frente de
todos os projetos! 
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!

UPA-Rio 2011
Dive Sempre às 17h, na Sala da UPA. Um
louvor e um bate-papo bem gostoso sobre
assuntos ligados ao nosso dia-a-dia com
Deus! Traga um amigo, e venha estar em
comunhão conosco!
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. Se pagar até o
final desse mês, ainda dá pra dividir em 3
vezes hein?? O preletor é o Palhaço Paulinho
e a diversão é por sua conta! Não vai perder
né? Corra porque as vagas são LIMITADAS!
Ensaios pro Culto Acontecem todas as
sextas-feiras, às 19h, no Templo. Antes
teremos a reunião de oração, sempre muito
especial no início dos ensaios. Vamos ter
sempre esse momento 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!
SOS Região Serrana Vamos ajudar? Está
na hora de levantarmos nossos adolescentes
para abençoarem aquelas pessoas! Elas
precisam de nós, esse é o nosso dever como
corpo de Cristo! Amar o próximo, ajudando
também! As informações sobre o que é
preciso, e sobre onde deixar, estão sendo
dadas nos cultos. Fique em oração e AJUDE!

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.

EBD INFÂNCIA
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.
Abertura do Ano Letivo da EBD Infância
– No próximo domingo, dia 6 de fevereiro,
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!



ORAÇÕES – ESCALAS E PLANTÕES

1 3

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: Sérgio Tito 10H15MIN: Roberto Corrêa 19H: Paulo Raposo.
Próximo Domingo: 8H: Walter José Santos 10H15MIN: Hésio de S. Maciel 19H: João
Cordeiro.
DIÁCONOS: 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.
PRÓXIMO DOMINGO: 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.

RECEPÇÃO: Evanilde Rodrigues e Eleny Silva  NOITE: Suely Braga e Dulcinete
Bazeth.
PRÓXIMO DOMINGO: Eliana Nery e Noêmia Barros  NOITE: Mariana Costa e
Carla Geiser.

SOM:  Carlos Cândido, Nilton Alvares, Lucas Werner.
PRÓXIMO DOMINGO: Carlos Cândido, Nilton Alvares, Lucas Werner.

ESCALA MUSICAL: 8H: Família Franco, CULTO INFANTIL: 9H: Rachel Coelho, Hugo
Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H: I.P. Riachuelo.
PRÓXIMO DOMINGO: 8H: Nelson de Paula, CULTO INFANTIL: 9H: Rachel Coelho,
Hugo Stutz, Gabriel Ávila e Gabriel Luiz. 10H15MIN: Coral Canuto Regis. 19H: Jovens
Casais / IP Niterói.

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.

Boletim nº 3424 - 30  de janeiro de 2011.
Rádio Continental AM 1.520, Quarta-feira, 20h, Domingo, 9h;
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DATAS FESTIVAS

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO
Hoje: Diác. José Arteiro Torres de Mesquita, Lucas de Barros Louback, Zuleica Miranda
Cortes.
Dia 31: Felipe Ebendinger, Pb. Jorge Lima de Apocalypses, Maria do Carmo Damiani
Barbosa, Marilia Bretas Neustadt de Carvalho, Nelson Cardozo Souza, Tássia Cabral
de Souza Oliveira.
Dia 01: Augusto Mota da Silva Filho, Cássia Maria Garritano P. Ramalho, Gabriela
Gomes da Silva Costa, Josafá de Araújo, Miriam da Silva Almeida, Mônica de Almeida
Ferreira de Andrade, Noemi Dalerma Braglia.
Dia 02: Desolina da Silva, Gabriel Telio Couvoisier, Pb. Guanair Pinheiro de Souza,
Juliana da Silva Rocha, Rodrigo de Souza Póvoa.
Dia 03: Ana Paula Hoffmann Pereira, Hugo Quintanilha Silva Santos, Maria das Dores
Ferreira, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt, Thiago de Carvalho Novo, Wilma Cerqueira
Schuhlli Ramos de Oliveira.
Dia 04: Ana Carmem Gomes Correa, Ana Lucia Braga de Oliveira Fonseca, Anna
Laura de Oliveira Torres Gomes, Diác. Eduardo Lopes da Costa, Elene Maria Santos
Ananias, Elza Batista Miranda, Eunicy Baptista Donald, Franklin Lacerda Gomes, Patrícia
Alves de Oliveira, Pb. Wagner Winter Moreira.
Dia 05: Carine Gripp Couto Monte Santo, Cristina Angélica da Cruz, Daniel Franco de
Cerqueira Leite Pereira, Daniele Nunes Barranqueiros, Marcelo de Cerqueira Leite
Junior, Marcus Raimundo Soares da Silva, Mirian Maia Mendes Silva, Paulo Cesar Gomes
da Silva, Pedro Moraes Abdo, Terezinha Silva Romeo.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Hoje: Antônio Lopes da Gama e Maria Cleonice Couto da Gama, Diác. José Arteiro
Torres de Mesquita e Nara Lúcia Mendes de Mesquita, Valdina Bonina Viana e Pb.
Edilson Nunes Viana, Franklin Lacerda Gomes e Beatriz Rodrigues Bomfim.
Dia 31: José Trajano da Silva e Marlene Garcia da Silva, Edson Felippe Heringer e Jane
Casadonte Heringer, Maria Olga Dias Marta dos Santos e Rosalvo Matias dos Santos.
Dia 01: Adelino Ferreira e Sonia Maria Cruz Ferreira, Lino Manoel dos Santos Inez e
Rubia Martiniano dos Santos, Flávia Renata Neves Carvalho de Bragança e Pedro
Macedo de Bragança Júnior.
Dia 02: Esther Nunes de Almeida Rocha e Antônio Palma Rocha, Andrea Marques da
Silva Maia e Antônio Valerio dos Santos Maia, Neise Lúcia Mendes Balocco e Antônio
Fernando Balocco.
Dia 03: Gilson Gomes Novo e Maria Dionisia Gomes Novo, Hélio dos Santos Dutra e
Aida de Souza Dutra.
Dia 04: Marlene Pereira de Jesus e Vítor Manuel Perez de Jesus.
Dia 05: Edmilson de Sousa da Silva e Anita Maria da Silva, Heidi Coutinho Machado e
Antônio Ernesto S. Machado, Hélio Machado e Maria Delmina Crescente, Cláudia Portes
Santos Sobrado Silva e Marco Antonio Sobrado da Silva.
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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.
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TEMA  ANUAL
Praticantes da Palavra para uma

convivência ética

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

TEMA DO DOMINGO
O mandamento com Promessa.

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO
Promover a Vida ou causar a Morte?

Boletim nº 3424 - 30  de janeiro de 2011.
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Seg 31: A Onisciência de Deus. Sl
139. 1-6

Ter: 01: A onipresença de Deus. Sl
139. 7-12

Qua  02: A onipotência de Deus. Sl
139. 13-18

Qui  03: A justiça de Deus. Sl 139.
19-32

Sex 04:A graça de Deus é melhor
que a vida. Sl 63. 1-11

Sáb 05: Os laços do amor de Deus.
Os 11. 1-12

Dom 06: Promover a Vida ou
causar a Morte? Gn 4:8-
16. Ex 20:13; Pv 1:8-19. 1
Rs 21:1-15

“Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores
 de minha alma’’, (Salmos 108:1).

 UMP do Bem – Continuamos recebendo doações para as vitimas da chuva na região serrana. Outra
iniciativa possível é escrever cartas com palavras de conforto aos desabrigados. A nossa presidente,
Débora, está recebendo a sua contribuição.
Carnaval é Bananal - Nosso tradicional acampamento está cada vez mais perto e as inscrições já
começaram! O preço é R$180,00 e o Franklin, Thiago Castilho e/ou Carol “Love” Rodrigues estarão no
hall da cantina para efetivar a sua vaga. Corre lá.    
Acampa Meeting - Todos os secretários estão convocados para a reunião do ‘acampa’. Será no sábado,
5 de fevereiro, às 10h! Com direito a café da manhã se você trouxer um quitute!
Verão UMP 2011 – Uma noite gostosa e cheia de energia. Assim tem sido o vôlei que acontece todas as
quartas, na Praia do Leme, em frente ao Leme Palace Hotel. Venha bater uma bolinha (ou um papinho)
com a gente às 19h30min.   
Sempre Juntos - Todo domingo às 17h30min a UMP se reúne para a devocional no Salão Álvaro Reis.
Mais cedo, às 9h, rola a EBD. E se ainda assim você está com problema de horário, temos a R.O.
(Reunião de Oração) toda sexta-feira às 19h30min. Momentos de estarmos juntos louvando, trocando
experiências e ouvindo a Palavra de Deus.
Online – A UMP-Rio tem um e-grupo de discussão, debate e avisos. Se você quiser fazer parte dessa
“corrente de e-mails”, fale com a Bia Bonfim.

Possivelmente, a maior virtude da
passagem do ano seja a chance de recomeçar.
A virada sempre vem acompanhada de um
clima de esperança e de expectativa de
mudança. A verdade, porém, é que muitas das
promessas de ano novo não resistem ao calor
do verão. A BBC Brasil, por exemplo, divulgou
os resultados de uma pesquisa realizada pelo
britânico Richard Wiseman com 3 mil pessoas,
mostrando que apenas 10% delas consegue
cumprir as resoluções definidas na época.

Entre o querer e o realizar existe um
grande abismo. A euforia da esperança e a
expectativa da transformação muitas vezes
precedem a desilusão e a frustração.
Transformar intenções em realidades não é
tarefa simples porque ‘’o coração é mais
enganoso que qualquer outra coisa e sua
doença é incurável. Quem é capaz de
compreendê-lo?”, (Jeremias 19.9).

A Bíblia nos orienta a deixar o futuro
nas mãos de Deus, sem contudo, cairmos no
pecado da indolência. Nesse sentido, o
apóstolo Paulo nos encoraja quando afirma:
‘’esquecendo-me das coisas que ficaram para
trás, e avançando para as que estão adiante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o
prêmio... ‘’ (Filipenses 3.13-14). Ele podia dizer
isso porque cria que Deus é quem efetua
‘’tanto o querer, como o realizar’’, (Filipenses
2.13).

Que neste ano, você não esteja preso
ao passado, nem ansioso quanto ao futuro.
Confie em Deus, alimente a esperança de
RECOMEÇAR, consciente de que ‘’em seu
coração o homem planeja o seu caminho, mas
o Senhor determina os seus passos ‘’
(Provérbios 16.9). Feliz  2011! 

- por Cristina Amorelli


