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Olhando Firmemente

“Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado
à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:2)

       O quadro ao lado é a pintura em tela de Holman
Hunt, líder da Irmandade Rafaelita do século XIX,
intitulado “A Sombra da Morte”? Ele representa o interior
da carpintaria de Nazaré. Jesus, nu até a cintura, está em pé
ao lado de um cavalete de madeira sobre o qual colocou a
serra. Seus olhos estão erguidos ao céu, e seu olhar é de
dor ou de êxtase, ou de ambas as coisas. Seus braços
também estão estendidos acima da cabeça. O sol da tarde,
entrando pela porta aberta, lança, na parede atrás dele, uma
sombra negra em forma de cruz. A prateleira de
ferramentas tem a aparência de uma trave horizontal sobre
a qual suas mãos foram crucificadas. As próprias
ferramentas lembram os fatídicos pregos e martelo.  Em primeiro plano, no lado esquerdo,
uma mulher está ajoelhada entre as aspas de madeira. Suas mãos descansam no baú em
que estão guardadas as ricas dádivas dos magos. Não podemos ver a face da mulher, pois
ela se encontra virada. Mas sabemos que é Maria. Ela parece sobressaltar-se com a sombra
em forma de cruz que seu filho lança na parede. Os pré-rafaelitas têm fama de serem
sentimentais. Contudo, eram artistas sérios e sinceros, e o próprio Holman Hunt estava
decidido, conforme ele mesmo disse, a “batalhar contra a arte frívola da época” — o
tratamento superficial de temas banais. Ele passou os anos de 1870 a 1873 na Terra Santa,
onde pintou “A Sombra da Morte” em Jerusalém, no telhado da sua casa. Embora a ideia
historicamente seja fictícia, é, contudo, teologicamente verdadeira. Desde a infância de
Jesus, deveras desde o seu nascimento, a cruz lança uma sombra no seu futuro. Sua morte
se encontrava no centro da sua missão. E a igreja sempre reconheceu essa realidade.

         No texto em epígrafe, somos exortados a olhar firmemente para Jesus e este olhar
precisa ser bidimensional:

        Em primeiro lugar, devemos olhar para o Cristo CRUCIFICADO. “...Jesus, o
qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia...”

Levante a Bandeira Branca

Como é que você lida com culpa? Muitas vozes lhe chamam a olhar para dentro e
encontrar uma força invisível ou um poder escondido. Isso é um exercício perigoso. Auto-
avaliação sem a orientação de Deus leva ou a negação ou a vergonha. Não precisamos de
nenhum dos dois.

Precisamos de uma oração de confissão baseada na graça, como de Davi. Depois
de um ano de negação, ele finalmente orou “Por causa do teu amor, ó Deus, tem
misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados. Purifica-
me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus

 erros, e o meu pecado está sempre diante de mim c Tu tens razão quando me julgas e
estás certo quando me condenas.” (Salmo 51:1-4 NTLH)

Davi levantou a bandeira branca. Ele confessou a Deus. E você? Você está pronto
para levantar a bandeira branca e admitir que seus argumentos são fúteis? Você está pronto
para confessar a Deus?

Devocionais Diárias Max  Lucado

Acampamento: Venha e faça já sua inscrição para viver momentos na presença de Deus!!
Estaremos após os cultos matutino e vespertino fazendo as inscrições no hall da cantina.
Tema: Ifood - Você tem fome de quê? Valor R$330,00. Data: 24 de fevereiro a 01 de
março. Só procurar o Leonardo Trindade ou alguém da diretoria, para fazer a sua inscrição.

Culto Jovem!!: Anote na sua agenda. Será dia 17 de fevereiro!! Fiquei ligado! O tema será:
Bagagem - Vida Leve para 2017 (pregador: Pr Renato Porpino). Vem com a gente terminar
a semana em louvor e adoração na presença de Deus! Salão Álvaro Reis às 20h.

Ore pelo Acampa de Verão: Suas orações são muito importantes para este evento. Temos
a expectativa do poder e agir sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Você que vai ao
acampamento fique em oração e você que por algum motivo não pode estar conosco nos
cubra em oração. Queremos estar somente debaixo da vontade de Deus. Que Ele cresça e
eu diminua!
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Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 1:29) e o Cordeiro
em pé com a aparência de que tinha sido morto (Apocalipse 5:6). Olhar firmemente para
o Calvário e contemplar Cristo crucificado nos ajuda a entender o nosso destino a partir
da eternidade de Deus, comprado pelo precioso sangue de Cristo, desde antes da fundação
do mundo (Efésios 1:4). Além disso, a cruz de Cristo nos ajuda a vencer as dores da nossa
própria cruz (Lucas 9:23) e de nossas maiores angústias na mortificação da carne
(Colossenses 3:5-11). As nossas dores nunca serão maiores do que as Suas dores. A nossa
luta nunca será maior que a luta do nosso Salvador. E os nossos pecados sempre nos
lembrarão que Ele, sem pecado, morreu por nós e o fez “quando éramos ainda pecadores”
(Romanos 5:8)

Em segundo lugar, devemos olhar para o Cristo GLORIFICADO. “...Jesus...
está assentado à destra do trono de Deus.”

Famos daquele que foi assunto ao céu e que assentou-se à direita de Deus Pai Todo-
poderoso para reinar sobre a terra. O livro de Apocalipse O descreve, em Suas próprias
palavras, como: “Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-
poderoso.” (Apocalipse 1:8). Ele é o Rei dos reis, o Leão da Tribo de Judá, a Raiz de Davi que
venceu para abrir o livro que está selado com os sete selos de Deus (Apocalipse 5:5). Olhar para
Cristo glorificado nos ajuda a entender o nosso destino e compreender a nossa vida presente
constituída por Ele “como reino, sacerdotes para o Deus e Pai.” (Apocalipse 1:6). Somos
mesmo filhos do Rei e devemos andar como príncipes do Altíssimo. “E tudo quanto pedirdes ao
Pai em meu nome,” disse Jesus, “Ele vo-lo  conceda para que o Pai seja glorificado no Filho” (João 14:13)

Em conclusão, quando nos são reveladas as duas faces do nosso Salvador –
Crucificado e Glorificado – enquanto olhamos para estas duas direções, devemos:

1. Olhar com perseverança - Quando Pedro deixou de olhar para o Senhor e
olhou para a força do vento, teve medo e começou a afundar: “Mas, sentindo o vento forte, teve
medo; e, começando a ir para o fundo (afundar), clamou, dizendo: Senhor, salva-me!” (Mateus 14:30).
Devemos caminhar olhando firmemente para Jesus.

2. Reconhecer que Ele é autor e consumador da fé – Jesus mesmo afirmou:
“Sem mim nada podeis fazer.” (João 15:5) E Paulo declarou: “Porque Deus é quem efetua em vós tanto
o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.” (Filipenses 2:13) e ainda: “Porque dele, e por meio
dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” (Romanos 11:36)

3. Perceber que Jesus abriu mão das suas alegrias eternas por causa das
dores de nosso pecado – Ele afirmou: “Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice! Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres....” (Mateus 26:39) e Paulo declarou: “Pois ele, subsistindo
em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo
a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se
humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz.” (Filipenses 2:6-8)

O movimento rotativo nestas duas direções é indispensável para vivermos sobre a
terra como bons despenseiros da multiforme graça de Deus (1 Pedro 4:10)

“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança,
a carreira que nos está proposta.” (Hebreus 12:1)

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Notícias Gerais

Caro Visitante, Seja Bem-Vindo!
A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro,
Igreja-Mãe do Presbiterianismo Nacional,
o(a) recebe com alegria e distinção. É um
prazer tê-lo(a) conosco para juntos
adorarmos ao Senhor. Sinta-se à vontade
entre nós!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados, e
a igreja, convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

A Caminho das Bodas de Ouro
O querido casal Rev. Guilhermino Cunha e
Profª Hélida Barreto da Cunha completou
49 anos de casamento no dia 10, uma longa
jornada de vida a dois na presença de Deus.
Que as multiformes bênçãos divinas sejam
derramadas sobre o casal, seu lar e família.
Parabéns, amado casal. Que o amor seja
duplicado e a felicidade multiplicada na vida
do casal.
“... e todos quantos os virem os
reconhecerão como família bendita do
Senhor.” (Isaías 61. 9b). Comissão de
comemorações e Eventos.

ECOS da Catedral
Treinamento Anual de Líderes
Estaremos iniciando, dia 06/MARÇO, a 3a

Turma de Treinamento de Líderes, com
aulas às segundas-feiras, das 19:30h às
21:00h, no Salão Álvaro Reis. São apenas
12 aulas. Mesmo que você não pretenda
liderar um grupo, PARTICIPE, faça a
sua inscrição! Quanto mais pessoas
conhecerem a visão desse trabalho, melhor!
As inscrições podem ser feitas no Espaço
ECOS, na Cantina, logo após os cultos.
Esperamos você lá!

Mulher Presbiteriana de 2017
Comemora-se hoje, em todo Brasil, na
Igreja Presbiteriana, o dia da Mulher
Presbiteriana. Em 11 de novembro de 1884,
foi organizada a primeira SAF do Brasil, em
Recife, congregando as mulheres
presbiterianas.
Em 1920 a SAF foi dividida em
departamentos. Em 1921 é criada a primeira
Federação. Em 1928 o Rev. Jorge Goulart
foi eleito o primeiro-secretário geral do
trabalho feminino.
Em 1932 Dona Genoveva Marchant foi
eleita secretária-geral do trabalho feminino.
Em 1941, no Rio de Janeiro, realiza-se o
primeiro Congresso Nacional do Trabalho
Feminino. Neste congresso fica estabelecido
que o Dia da Mulher Presbiteriana será
comemorado no segundo domingo de
fevereiro em homenagem a Dona Cecília
Rodrigues Siqueira.
A mulher presbiteriana de 2017 é a nossa
irmã Nice Marques Baptista, uma dama
cristã fiel a Deus, serva consagrada ao
Senhor e que durante toda sua vida tem
atuado na SAF da igreja. Uma justa e digna
homenagem que lhe é prestada. Parabéns,
Nice Baptista. Que sua vida continue
abundantemente abençoada por Deus.

Fidelidade, Um Princípio Inegociável
Tudo que temos vem do Senhor! Isto sugere
a nossa gratidão por suas bênçãos; exige a
nossa fidelidade na entrega e consagração
de dízimos e ofertas para o sustento e
manutenção da sua obra; requer a
manifestação do nosso amor a Deus e à
sua causa (à Igreja). Seja grato, fiel e
demonstre seu amor a Deus e à sua obra.
Diga: “Eu e a minha família estamos
fundamentados na fidelidade ao Senhor!

Culto Semanal – Quinta-feira, 16, às
18:30h
Teremos louvor e a ministração do estudo
pelo Rev. Isaías Cavalcanti, sobre o tema:
“Lutando contra a ansiedade.” Venha, com
a sua família, estudar a Palavra e crescer
espiritualmente.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 13: 1 Coríntios 15.42-49
Terça-feira 14: 1 João 4.7-11
Quarta-feira 15: João 14.15-24
Quinta-feira 16: 2 Crônicas 34.14-21
Sexta-feira 17: Atos 17.22-31
Sábado 18: Josué 1.1-9
Domingo 19: João 20.1-8

MOTIVOS DE ORAÇÃO

“...Orai uns pelos outros, para serdes
curados...” (Tg 5.16)

1 - Saúde:  Abimael Silva, Edineia Bastos, Presb.
Sebastião Bueno, Presb. Josmar Smith, Samuel
Gonçalves Dias, Diác. Jamil Abdo, Ester Botelho
Alves.

2 - Outros Motivos: Acampamento da Igreja, UMP,
Congregação Cristo Redentor, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro.

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ana Beatriz Laborinha y Perez, Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Ermila da Silva Girardin

Pimentel, Genildo Gandra Lourenço, Gilma Avila Cataldi de Almeida, Isaias de Oliveira, Marlene da
Conceição Souza de Almeida, Paula Figueiredo de Castro Freitas, Vanessa Soares Francisco.

Seg 13: Carlos Alberto do Nascimento, Claudia Cristina da Fonseca Rêgo, Jonathan Lucas Henrique
Oliveira Lopes, Juracy Barbosa Ribeiro, Liberalina Moraes Ventura, Nerina Albina de Souza Gusmão,
Diác. Péricles de Amorim Figueiredo, Umbelina Nunes de Oliveira.

Ter 14: Eduardo Jorge de Lima Fontes, Elen Barbosa Monteiro Renaux Sampaio, Diác. Jerson Costa
Ferreira Neto, Maria Clara da Fonseca Rêgo.

Qua 15: Antônio Vieira da Costa, Evanilde Silva Rodrigues, Iaco Lobo de Souza, Lucas Alberto,
Monteiro de Carvalho Santos, Nicole de Andrade Makiadi, Sergio Roberto Dias Pereira Junior,
Valentina Gomes Cunha.

Qui 16: Julia Medeiros Navega de Souza, Luciana Vilaça da Silva, Noadia Ribeiro de Almeida.
Sex 17: Ana Carolina Menezes Machado, Anita Helena Lins, Damaris Ribeiro de Morais, Presb. Hésio

César de Souza Maciel, Leila Barros Candido Bezerra, Pierre Alexandre de Lima, Rosane Tavares de
Oliveira.

Sáb 18: Ana Carolina Reis Pimentel, Erika Patrícia Gonçalves Edelman, Eujacia Nogueira Bastos,
Liliane Barreto da Cunha, Natália Medeiros Marins Nunes, Rodrigo Mourão Marttie, Sarah Prado
Barbosa, Vânia de Cássia de Araújo Dutra.

Aniversário de Casamento
Seg 06: Diác. Paulo Roberto Novais Ladeira e Nadir Caetano Ladeira, Aline Müller de Britto e Rodrigo

Britto Florencio.
Ter 07: José Ricardo Coelho e Cineide Machado Coelho.
Qua 08: Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva e Michely Andrea Nascimento Santos Ruiz, Rev. Joel

Theodoro da Fonseca Jr e Roberta Domingues Gonçalves Leonardo da Fonseca.
Qui 09: Presb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser.
Sex 10: Rev. Guilhermino Silva da Cunha e Hélida Barreto da Cunha, Daniel de Freitas Coelho e Carla

de Moraes Pereira Coelho, João Rodrigues de Freitas e Leila Santos Sôlha.
Sáb 11: Isaías Calhau Barbosa e Eliane Santos Barbosa.

Hoje: Sonia Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos, Marcos Antunes Freitas e Claudia
Ferreira Travassos.

Qua 15: Jorge Antônio Bonfim de Camargo e Nancy Garcia de Camargo.
Qui 16: Frederico Lopes Cavalcante e Erica Fortunata de Aleluia.
Sex 17: Carlos Roberto de Mendonca Rizzo e Dora de Cabral Rizzo, Ana Carmem Gomes Correa e

Antônio Correa dos Santos.



Agradecimento à Igreja
A família do nosso irmão Mário Bandeira de
Melo agradece aos pastores, à Mis. Leninha
Maia, à SAF e à Igreja, as manifestações de
carinho e apoio à família e a Mário Bandeira
por ocasião de sua enfermidade, através de
visitas, telefonemas e orações intercessórias.
Que Deus a todos abençoe.

Faltam apenas 12 dias para o nosso
Acampamento de Carnaval
Data:24/02 a 01/03
Local: Acampamento Vale de Bênçãos
Tema: Ifood - Você tem fome de quê?
As inscrições já começaram e você não pode
ficar de fora. Os nossos preletores serão:
Rev. Jorge Patrocínio, Rev. Renato Porpino,
Mis. Leninha Maia e Sem. Daniel Jardim. O
valor do Investimento é de 330 reais. As
inscrições se encerram no dia 19 de
Fevereiro. Corra pra fazer sua inscrição e
não ficar de fora!

Bolsas para o Acampamento de Carnaval
Se você deseja ajudar a UMP com doações
de bolsas para o Acampamento de
Carnaval, procure membros da Diretoria.
Ajude financeiramente alguém que deseja ir
e precisa de bolsa para estar conosco. Sua
ajuda é muito importante para nós!

Doações para o Lar São Vicente em
Bananal-SP
A UMP está recebendo doações de fraldas
para o Abrigo de Idosos em Bananal.
Estaremos visitando-os durante o
Acampamento de Carnaval. Se você deseja
ajudar os idosos do Lar São Vicente,
procure alguém da diretoria após os Cultos
Matutino e Vespertino. Estaremos
recebendo as fraldas até o dia 19 de Fev.
Sua ajuda é muito importante!

UCPs de Volta!!!!!
Hoje teremos a nossa festa de Abertura das
nossas UCPs. Observe as idades:
UCP - 6 a 11 anos | UCP  Baby - 2 e 3 anos
UCP Júnior - 4 e 5 anos.
Estaremos estudando no nosso primeiro
módulo as Parábolas de Jesus. Traga seu
filho! Teremos novidades! Vem pra UCP!

Vigília de Oração – Dia 17/02, sexta-
feira
Perseverar em oração, também significa que
é um excelente momento para interceder
por diversos motivos. Estaremos nos
aproximando do período do feriado de
carnaval, haverá Retiros Espirituais, pessoas
viajando, pessoas enfermas, famílias, no
retorno desse feriado todas as atividades da
Igreja retornam ao funcionamento pleno,.
Oremos pelas atividades de nossa Igreja,
pelo nosso Estado e pelo nosso País.
Estaremos nos reunido em oração, o tema
da nossa vigília é: “Perseverai na Oração”.
O versículo de Colossenses 4.2, é uma
excelente orientação para nossa próxima
vigília.s.

Enlace matrimonial
Edson Rodrigues de Oliveira e Keila Freitas
de Figueiredo Oliveira uniram suas vidas em
matrimônio no dia 2 de fevereiro. A
cerimônia nupcial foi oficiada pelo Rev.
Guilhermino Cunha e Rev. Isaías Cavalcanti
na presença da família. Desejamos ao casal
muitas felicidades em sua vida a dois, sob
as bênçãos de Deus que o amor seja pleno
na vida do querido casal.

Encontro para os Professores do
Ministério Infantil da Catedral
No próximo sábado teremos o nosso
Treinamento para iniciarmos o ano
investindo no nosso aprimoramento para
o ensino. É muito importante a participação
de todos os professores e tios do Ministério
Infantil. Será um dia motivacional e de
confraternização. Teremos a palestra pela
manhã com a Educadora Cristã Keila
Araújo, que é líder do Ministério Infantil da
Primeira Igreja Batista do Recreio. As
inscrições já estão abertas com a Shirley ou
Jack. O valor é R$ 20,00 para cobrir o
almoço. Se você faz parte da equipe
esperamos por você!

Pão Diário
“Não te envergonhes, portanto, do
testemunho de nosso Senhor...” 2 Tm 1:8

Notícias Gerais Escalas e Plantões

DINÂMICA DA IGREJA
 Esteja  conosco  durante toda a semana

  Domingo:
7h - Ministério de Intercessão no Templo.
8h - Culto Devocional.
9h - Escola Bíblica Dominical.
10:30h - Culto Matutino.
19h - Culto Vespertino.

Segunda-feira:
  12h - SAF na Oficina Maria Reis.
  18:30h - EBD na sala da UPH.
  19h - Ministério de Intercessão.
  19h - OÁSIS, no Salão Álvaro Reis;

Quinta-Feira:
18:30h - Culto
12h - SAF na Oficina Maria Reis;

PROGRAMA DE RÁDIO

Domingo, 10h - 93.3 FM -

Contato Secretaria IPRJ:
e-mail da Igreja:

secretaria@catedralrio.org.br.
Aline Batistone e Raul Vargas Filho

Escalas e Plantões

Pregações: Hoje – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Rev. Renato
Porpino.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge patrocínio; 19h: Rev. Renato
Porpino.

Presbíteros: Hoje – 8h: Maurício Buraseska; 10:30h: Olympio Bezerra; 19h: Ruy Coelho.
Próximo Domingo – 8h: Paulo Raposo; 10:30h: Paulo Vieira da Costa; 19h: Renan Jardim.

Junta Diaconal: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo Dowsley, Paulo
Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vitor Araújo, George Washington, Daniel Jardim, José Nei, Luiz
Cláudio, Carlos Candido.
Púlpito – 8h: Aux. de Diac. Amália Maria; 10:30h: Vitor Araújo; 19h: George Washington; Quinta -
feira: Daniel Jardim e José Nei.

Próximo Domingo: Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen Santos,
Aux. de Diac. Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra, Amaro Barbosa, Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina
Brasil, Filipe Agum, Paulo Ladeira, Leonardo Trindade.
Púlpito – 8h: Ricardo Bezerra; 10:30h:  Roberto Marinho; 19h: Gerbe Barros; Quinta -feira: Aux. de
Diac. Ondina Brasil e Filipe Agum.

Recepção: Hoje – Manhã: Cidinha Pereira, Theresinha Pereira, Sônia Cruz. Noite: Creusa Povoa.
Próximo Domingo – Manhã: Maria do Socorro, Licia Maria Barbosa, Amalia Sena. Noite: Vera Lucia
Corrêa e Rosa Lucia.

Equipe de Áudio: Hoje – Ricardo Dowsley, Vitor Mota.
Próximo Domingo – Guilherme Andrade, Leandro Azeredo.

Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Piauí, Pedro Bragança, Maria Lúcia.
Noite: Nery, Pedro Bragança, Mateus Levi.

Próximo Domingo:
Manhã: Luís Alberto, Maria Ivone, Josimar, João Henrique.
Noite: Luís Alberto, Maria Ivone, Josimar, João Henrique.

Música: Hoje – 8h: Solista: Eny Santiago/Pianista: Ilem Vargas; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho;
10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UPA.

Próximo Domingo – 8h: Coral da UPH; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h: Coral Canuto Régis.



Sociedades Internas
oferecemos bolsas, então se você sentir no
seu coração e quiser nos ajudar, procure a
Mis. Leninha Maia ou Zoraya Lemos, e
estejam em oração!

Devocionais - Neste domingo não teremos
nossa devocional, mas o culto vespertino é
nosso! Vamos marcar presença! Não se
esqueça que todo domingo temos um
encontro de adolescentes (12 a 18 anos) aqui
na Catedral, com um louvorzão e uma
mensagem abençoadora. Venha participar
desse momento de comunhão, você será
muito bem-vindo, e traga um amigo! Será às
17h30, na Sala da UPA.

Informações - Para mais informações
sobre o acampamento e outros eventos,
curta a página da UPA - Rio no Facebook!
Também estamos presentes nas redes do
Snapchat (upario) e Instagram
(upa.rio)! http://www.facebook.com/
UPArio

OÁSIS
Reunião de oração. 13/02/17 às 19h.
Participe da nossa reunião de oração. Nesta
segunda-feira teremos  a palavra do nosso
irmão Marcos. Não falte!

Grupo de louvor: 13/02/17 às 16:15.
Estaremos ensaiando em novo horário,
fiquem atentos! Você gosta de louvar? Venha
e participe!

Visita ao abrigo presbiteriano do Lins.
18/02/17, às 15h.  Vamos abraçar, louvar
e orar com as nossas irmãs abrigadas. Você
poderá participar com um quitute gostoso
e saudável para o lanche. Não faltem, vocês
fazem toda a diferença.

Devocional: 12/02/17, às 17:00. Hoje
receberemos o nosso Conselheiro presbítero
Jorge Apocalypses como preletor da tarde.
Venha dar um abraço de boas-vindas. Não
falte!

 Acampamento 2017!! Semana Santa!!
O filme da sua vida não acabou! Você já
se inscreveu? Estaremos reunidos dos dias
14/04 a 16/04. As inscrições estão abertas.
Participe! Aproveite a oportunidade do
parcelamento!! Investimento: R$300,00.

Visitante, venha fazer parte desta
gostosa comunhão!!! Participe das
nossas programações.  Seja Bem-
Vindo!!!!

UCP JÚNIOR (4 e 5 ANOS)
Nossa UCP Jr. Vai voltar esse domingo, às
19:00h!!  E para comemorar teremos um
louvorzão com todas as UCPs e depois uma
festinha na nossa salinha.
O primeiro módulo que vamos estudar
com as nossas crianças são as Parábolas de
Jesus. 
Não deixe seu filho de fora! 
Estaremos esperando por ele com muito
amor. 

CULTO COM AS CRIANÇAS

MAMÃE E PAPAI!!!! 

O Culto com as Crianças está top demais!!!!
Hoje vamos aprender porque devemos
seguir a Jesus e o quanto precisamos dele
todos os dias. 
Não deixe de trazer seus filhotes para
aprender da Palavra do nosso Deus e
também se confraternizar com os
amiguinhos no nosso novo momento de
além do lanchinho. Também já temos o
nosso cantinho dos Jogos e Diversão. 

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à
casa do Senhor.” 
Salmo 122.1 



Sociedades Internas
Reserve as datas das programações,
participe e receba todas as bênçãos que o
Senhor tem preparado para nós em 2017!

XXI RECCC – De 20 a 22 de outubro de
2017, no Hotel Atlântico Búzios. Preletor:
Rev Roberto Teixeira Santos (Pastor Beto).
Ainda temos vagas!!! Valor parcelado em 8
X R$ 202,50 (cheques pré-datados, sendo
o primeiro cheque para o dia 5 de Março).
Fale com o casal procurador, Marcelo e
Patrícia, ou qualquer casal da Diretoria e
garanta a sua vaga.

Reunião de Abertura do ECCC – Terça-
feira, 14 de fevereiro, às 20h. Programe-se
para essa data! Na ocasião estaremos
distribuindo a agenda do ECCC 2017, para
quem não recebeu.

64º ECCC – Preparatórias: Os casais
encontristas já estão sendo selecionados.
Você, padrinho, que foi contatado pelo casal
presidente precisa dar a resposta do seu casal
encontrista. Já estamos com lista de espera.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Que seja
eterno esse amor conjugal e, que esse vínculo
divino, se renove a cada dia!

Chorai com os que choram – o encontro
abraça carinhosamente a Encontreira
Angelina do Mário Bandeira e suas filhas,
também Encontreiras, Mônica do Vinícius
Trindade e Marilina do Jerson e suas famílias,
em virtude do falecimento de seu cônjuge e
pai, no dia 29 de Janeiro. O casal fez o
Encontro de Nº 2, logo no início desse
Ministério. O Senhor o deu, o Senhor o
tomou, bendito seja o nome do Senhor. (Jó
1:21b).

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize
suas informações junto à secretaria do
ECCC através do e-mail:
“eccc@catedralrio.org.br”, dessa forma
Você continuará recebendo os informativos,
convites e notícias do ECCC corretamente
e com pontualidade.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Venda de Caldos
É com muita alegria que informo que nosso
primeiro evento, com venda de caldo na
cantina foi um sucesso, esperamos vocês no
próximo domingo após o culto vespertino.
O nosso Chef Dc. Serginho está com um
cardápio fenomenal, não perca a benção.

Participação nos Cultos
No próximo domingo teremos participação
no culto das 8:00h, esteja em oração, e nas
terceiras quintas-feiras do mês estamos
também no culto. Envolva-se no trabalho
masculino e participe das atividades,
lembrando sempre que estamos trabalhando
para o Senhor.

CORAL nosso ensaio hoje ocorrerá
normalmente, e se você deseja participar
deste trabalho, procure algum irmão da
diretoria da UPH, estamos precisando de
mais vozes. Venha louvar a Deus com a voz
que ele lhe deu. 

REUNIÃO DA UPH:
Nossa reunião do mês de fevereiro será dia
19, próximo domingo, às 14:00h, logo após
o ensaio do coral. Temos muitos temas a
tratar. Não falte! “...e vos fareis pescadores
de homens.”Mt 4.19

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento: “Naufragados: à espera
de um resgate! - Estamos perto do nosso
acampa, então não deixe para fazer sua
inscrição na última hora! Será para
adolescentes de 12 a 18 anos, nos dias 1 a 5
de março, com valor de 320 reais (podendo
ser parcelado). A inscrição pode ser feita
com qualquer membro da diretoria no hall
da cantina após os cultos ou pelo formulário
de inscrição online no site da igreja. As vagas
são limitadas, então corra para se inscrever! 

Doações para o Acampamento - Muitos
adolescentes gostariam de participar do
nosso acampamento, mas nem todos
possuem condições. Nós da Upa



Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL
“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Reunião Ordinária - Agradecemos a
presença e participação dos irmãos em nossa
reunião. Diversos assuntos importantes
foram tratados e discutidos, revelando a
importância de reservarmos em nossa
agenda essa data (1 reunião por mês), nos
prepararmos em oração e disposição,
oferecendo ao Senhor, o nosso melhor.

Fraldas Geriátricas - Chegou até a Junta
Diaconal o pedido de dois irmãos que estão
necessitando de fraldas geriátricas. Você
pode ajudar doando pacotes de fraldas
geriátricas e entregando para os Diáconos
de Plantão, ou depositando nos baús de
madeira à entrada do Templo.

Conservação das Bíblias - Nossa Igreja
disponibiliza Bíblias para uso durante os
cultos no Templo. As mesmas encontram-
se nos escaninhos dos bancos do Templo,
ou com os Diáconos de Plantão. Recebemos
a informação de que a forma mais
adequada de guardá-las nos escaninhos dos
bancos é com a lombada (parte colada)
voltada para baixo, conservando melhor a
capa e a colagem das folhas. 

Banco de Oportunidades - Nossa Junta
Diaconal está elaborando um banco de
oportunidades, visando levantar dentro de
nossa comunidade os candidatos à vagas de
emprego e prestadores de serviços, e pesquisar
no mercado e dentro da nossa comunidade
oportunidades de emprego e serviços. Estejam
em oração por essa iniciativa, pedindo ao
Senhor direcionamento, visão e oportunidades
para enfrentar com muito trabalho os
momentos de adversidade.

Visita e Oração – Nossos Diáconos Gerbe,
Jamil, Ondina, Francisco Franco e Manoel Vilas
encontram-se enfermos, assim como outros
irmãos de nossa Igreja e familiares. Que o
Senhor nos use como canal de bênção e
refrigério para esses irmãos, através de nossas
orações e súplicas, e também de nosso amor
e cuidado. Se Você tomar conhecimento de
algum irmão que está precisando de visita
informe à Junta Diaconal.

Atendimentos e Segurança - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, assim,
caso Você conheça algum membro que
esteja necessitando de ajuda, encaminhe à
Junta Diaconal, de igual forma, se for
abordado por um desconhecido, solicitando
ajuda, não dê dinheiro, encaminhe à
Junta Diaconal. Agindo dessa forma, o
pedido será analisado com a atenção devida,
e evitaremos problemas de segurança para
todos.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ebenézer-  dia 15, 4ª feira, às 14h30
na Igreja.

Deptº Ilka Paiva– dia 15, 4ª feira, às
14h30,  casa de Itajacy.

Deptº Ana e Lídia-  dia 16, 5ª feira, às
14h.30 no CATI  Eunicy Donald. Rua
Mamoré 52, Freguesia — Jacarepaguá.

Deptº Helen Simonton - dia 16, 5ª feira,
às 14h30, casa de Leila Peixoto.

Deptº Maria Reis - dia 16, 5ª feira, às
14h30, na casa de Eilde.

Deptº Ester - dia 18, sábado, às 15h30, na
Igreja.

Deptº Ruth Pinho - dia 18, sábado, às 15h,
na casa de Lígia Jardim.

Deptº Dorcas - dia 19, próximo domingo,
às 17h, sala da SAF. Assunto: Mulheres
ajudando mulheres – princípio para
aconselhamento Biblico — Preletora:
Cláudia Monteiro.

Deptº Eunice - dia 19, próximo domingo,
às 17h, na sala da Rampa.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Agenda 2017- Estão sendo distribuídas aos
casais Encontreiros. Procure um membro
da diretoria e garanta a sua! Disponível na
página da Catedral (www.catedralrio.org.br).



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Leitura Uníssona: “Ora, a esperança não

confunde, porque o amor de Deus é
derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo, que nos foi outorgado.
Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5.5 e 8)

42 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Grande Amor de Deus”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

92 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Fé Contemplada”

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria.

Pastorais

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Romanos 5.5-8 - Presb.
Maurício Buraseska.
Solista: Eny Santiago

TEMA DO DOMINGO:
“Amor Incondicional”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Eny Santiago
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

269 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pureza no Sangue”

Cântico
“Tudo Que Jesus Conquistou na Cruz”

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.
Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós,
Do que o que está no mundo. (2 vezes)

Ministração Vinho

267 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Precioso Sangue”

Cântico
“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 os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

SIRVA COM AMOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus, o meu coração está firme; cantarei
e entoarei louvores.” (Salmo 57.7)

Mulheres: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.” (Salmo 57.8)

Homens “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Salmo 57.9)

Coral: “Pois a tua misericórdia se eleva
até aos céus, e a tua fidelidade, até às
nuvens.” (Salmo 57.10)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.11)

10 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Criação e seu Criador”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Agora, pois, ó nosso
Deus, graças te damos e louvamos o teu
glorioso nome. Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que pudéssemos
dar voluntariamente estas coisas? Porque
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas;
eu também, na sinceridade de meu coração,
dei voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.”
(1 Crônicas 29.13-14,17)

287 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja, Alerta”

Oração de Consagração: Diác. Vitor
Araújo.

Pastorais

Comemoração do Dia da Mulher
Presbiteriana

“Avante, companheiras, na causa de Jesus!
Ativas no trabalho, servi enquanto há luz!
A exemplo de Maria que aos pés do
Salvador tomou a melhor parte,
Segui com fé e amor.

Os dons do vosso afeto
A Cristo consagrai!
À Igreja, que é seu corpo,
dedicação mostrai!
Erguei-vos, heroínas, e vinde trabalhar!
Mostrai vossas virtudes na pátria,
Igreja e lar! (Rev. Jerônimo Gueiros)

Homenagem à Mulher Presbiteriana de
2017: Nice Marques Baptista
Oração de Gratidão e Intercessão

Moto da SAF – Cantado
“Sejamos verdadeiras auxiliadoras,

Irrepreensíveis na conduta,
Incansáveis na luta,

Firmes na fé,
Vitoriosas por Cristo Jesus.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes; Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois
todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Jeremias 33.3; Mateus 7.7-8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Liturgia

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE

DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Em Tua Presença”

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague.

Em Tua presença, Senhor Jesus!  (2x)

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença. Ah! Ah! (2x)

Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa,
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia,
Paixões não me seduzam.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 12. 1-19 - Presb. Ruy
Coelho.

Cântico
“Deus Me Ama”

Mesmo sendo assim,
Pobre pecador, Deus me ama.
Mesmo sendo falho,
Mesmo sem merecer, Deus me ama.

Se estou forte,
Se eu estou de pé, Deus me ama.
Se estou fraco,
Se eu estou caído,
Ele não deixa de me amar.

Sem o seu amor, sem o seu perdão
O que seria de mim?

Deus me amou tanto
Que entregou seu filho
Para morrer em meu lugar!

Deus me ama
E o seu amor é tão grande, incondicional.
Deus me ama
E ele está sempre de braços
Abertos pra mim!

TEMA DO DOMINGO:
“Do que precisamos como Igreja?”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA
 

Cântico
“Teu Amor Não Falha”

Nada vai me separar,
Mesmo se eu me abalar,
Teu amor não falha.

Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim.
Teu amor não falha.

Tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite,
A alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer,
Eu não tenho o que temer,
Porque eu sei que me amas,
Teu amor não falha!

Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar,
Teu amor não falha.

Difícil é o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar,
Mas teu amor não falha.

Tu fazes que tudo coopere para o meu
bem! (x2)

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Cada Dia”
Recessional



Liturgia
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Anotações

Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1:18-25  - Presb.
Olympio Bezerra.

Coral Canuto Regis

TEMA DA SERIE:
“O Evangelho da Graça de Deus”

TEMA DO DOMINGO:
“A Mensagem da Cruz

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

Solo Illem Vargas e Coro Igreja
266 HNC - (Hinário Novo Cântico)

“Rude Cruz”

DESPEDIDA E ENVIO

304 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Voz do Evangelho”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Recessional

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Na Tua Presença”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Cantai ao SENHOR um

novo cântico e o seu louvor, na assembleia
dos santos.” (Salmo 149.1)

Congregação: “Regozije-se Israel no seu
Criador, exultem no seu Rei os filhos de
Sião.” (Salmo 149.2)

Dirigente: “Louvem-lhe o nome com
flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa.” (Salmo 149.3)

Congregação: “Porque o SENHOR se
agrada do seu povo e de salvação adorna
os humildes. Exultem de glória os
santos...” (Salmo 149.4-5)

Todos: “Nos seus lábios estejam os altos
louvores de Deus, nas suas mãos, espada
de dois gumes.” (Salmo 149.6)

Cântico
“Se Não For Pra Te Adorar”

Diante do trono, Senhor,
Quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor,
Quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar,
Tua beleza então contemplar,
Com meus lábios declarar toda a
minha a adoração!

Se não for pra te adorar,
Para que eu nasci?

Se não for pra te servir,
Por que eu estou aqui?

Sim eu quero te adorar, te adorar!
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui!

Cântico
“Nada é Impossível”

Em ti eu tudo posso,
Não há limites, minha força está em ti,
Nada é impossível.
Em ti olhos se abrem,
Muralhas caem, estou vivendo pela fé,
Nada é impossível!

Eu não vou viver pelo que vejo,
Eu não viver pelo que sinto,
Eu sei que comigo sempre estás
E tudo podes realizar.

Creio em ti, creio em ti,
Creio em ti, creio em ti, Jesus!

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“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 me transformou 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.

Oração de Consagração: Diác. George
Washington.

Pastorais


