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2. A oração alegra o coração de Deus – Gênesis 8:20
O texto em epígrafe afirma que a fumaça da mistura do incenso e as orações dos

santos subiram à presença de Deus e foram oferecidas a Ele primeiramente. Expressão
similar encontra-se em Gênesis 8:20 quando “levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de
animais limpos, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro...”  Nossas orações
são acima de tudo oferecidas em adoração a Deus. E é exatamente por isso que a Palavra
de Deus nos exorta a que ofereçamos orações de louvor, de ações de graças e de adoração
(Salmo 95:2-3 e 1 Timóteo 2:1) Portanto, primeiramente a oração é oferecida a Deus para
funcionar secundariamente como estratégia das necessidades dos santos. Deus se alegra
quando Seus filhos O buscam em oração. Ele disse a respeito de Jó: “Observaste o meu servo
Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do
mal.” (Jó 1:8)

3. A oração é arma de guerra – Efésios 6:10-19
Depois de ter sido recebida como aroma suave pelo Senhor, o incensário foi remetido

sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Que quadro extraordinário!
Que grandiosa “ogiva” espiritual não é a oração, capaz de abalar as estruturas e fundamentos
da terra. E o que dizer da armadura cristã? Depois de equipar-nos com a armadura de
Deus devemos buscar “com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.” (Efésios 6:18).

Orar é de fato guerrear as nossas guerras e as guerras da Igreja. Abraão guerreou as
guerras de Ló (Gênesis 13), Daniel guerreou as guerras do povo cativo (Daniel 9) e Paulo
guerreou as guerras de uma tripulação de duzentas e setenta e seis pessoas no naufrágio em
Malta (Atos 27). Jesus também guerreou suas próprias guerras (Lucas 22:42), e Paulo
também o fez (Romanos 15:30). A pergunta que devemos fazer sempre é se estamos
guerreando apenas as nossas guerras ou estamos também juntando forças em orações
pelas necessidades dos outros.

4. A oração nunca será perdida – Mateus 6:12
Na oração dominical o Senhor nos ensinou a orar dizendo: “Venha o teu reino.” E

Lucas 12:47 afirma sobre o servo que conhece a vontade do seu senhor e não faz está
pecando. E Samuel declarou: “Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando
de orar por vós.” (1 Samuel 12:23). Wesley  L. Duwel fala que a respeito da oração “O cristão
não tem opção.” Ele deve orar regularmente pelo avanço da causa de Cristo, pela
santificação e glorificação do nome de Cristo, pela bênção de Deus sobre a Igreja. Samuel
Chadwick declarou: “Talvez se imagine que a maior coisa no universo de Deus é o homem
que ora. Só existe uma coisa mais surpreendente, ou seja, que o homem, sabendo disto,
deixe de orar.” Você poderá fazer investimento na bolsa e perder seu dinheiro, poderá
comprar um carro e perder o dinheiro, você poderá ajudar a alguém e perder o seu
tempo. Você poderá perder tantas, muitas e todas as coisas. Mas há somente uma coisa que
nunca será perdida; a saber, o seu precioso tempo de oração.

No dia 28 de janeiro, sexta-feira, às 18 horas, nossa amada Igreja esteve reunida
para a primeira vigília do ano. Queremos lembrar-lhes que toda a última sexta-feira de
cada mês nos reunimos em oração. Convocamos a todos para juntar forças em oração
conosco e experimentar do privilégio de tocar os céus e a terra através das nossas orações.

“... Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” Tiago 5:16

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Toque os Céus e a Terra Através da Oração
“Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado
muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que
se acha diante do trono; e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso,
com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o
atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. (Apocalipse 8:2-5)
Escrevendo sobre o livro de Apocalipse, o Reverendo Hernandes Dias Lopes o

chama de “A sala de comando do universo.” Tudo se passa em duas camadas: Passado e
presente, terra e céu, físico e espiritual. Há muito louvor e adoração tanto no céu como
sobre a terra; mas há também um movimento de oração.

E é exatamente sobre este movimento de oração que gostaríamos de meditar nesta
pastoral. O texto em epígrafe registra as taças que recolhem as orações dos santos. Em
suma, os santos na terra levantam a voz em oração e Deus as recolhe no trono de Sua
graça; mas elas não ficam ali congeladas na eternidade. O anjo tomou o incensário, adiciou
fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve um grande avivamento como resposta das
orações dos santos. Dr. Wesley L. Duewel escreveu dois livros que merecem ser analisados:
Toque o Mundo Através da Oração e Oração Poderosa que Prevalece.

Devemos compreender alguns princípios fundamentais da oração:
1. A oração é uma Atividade espiritual – Daniel 10
Muitas vezes vemos a oração como algo extremamente passivo. Talvez você já

tenha ouvido alguém dizer: “Não posso te ajudar, mais vou orar por você.” Como se a
oração não fosse a ajuda mais importante que alguém pode oferecer. A oração é um
movimento espiritual e ativo. É uma atividade espiritual realizada na terra e ativa consumada
no céu. Pela oração “conspiramos” com os céus. A Bíblia relata que Daniel participou em
oração de uma grande guerra espiritual que acontecia nas regiões celestes: “Então, me disse:
Não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-
te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras; e, por causa das tuas palavras, é que eu vim.”
(Daniel 10:12) Os céus estão em atividade constante. É verdade que os remidos que estão
lá – A Igreja triunfante- não intercedem pelos remidos que estão aqui – A Igreja Militante.
Pois aqui na terra, nós temos os profetas para ouvirmos (Lucas 16:29). É certo também
que os remidos – Igreja militante- que estão aqui não podem contribuir intercessoriamente
pelos remidos que estão lá – Igreja triunfante-, afinal ao homem está ordenado morrer
uma só vez e depois disto o juízo (Hebreus 9:27). Mas os que estão nos céus veem a face
de Deus e o adoram incessantemente enquanto os que estão aqui na terra podem e devem
orar e interceder pelos seus patrícios.
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Bem-Vindo, Caro Visitante, à Catedral
Presbiteriana do Rio
Sua Presença entre nós nos alegra. É um
privilégio tê-lo(a) conosco. A Igreja-Mãe do
Presbiterianismo Nacional o(a) acolhe com
amor fraternal e carinho. Sinta-se como se
estivesse em sua própria igreja. Adoremos
juntos ao Senhor!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
4ªfeira, dia 15/02, às 18:30h. Presbíteros e
pastores estão convocados, e a igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Instalação de Presbítero
No domingo 15 de janeiro, o presb.
Roberto Corrêa, reeleito, foi instalado para
mais um mandato de 5 anos no exercício
do presbiterato em nossa igreja.
Louvamos a Deus por sua vida e rogamos
as permanentes bênçãos de Deus sobre ele
e sua família.

Presbitério do Rio de Janeiro – 151ª
Reunião Ordinária
O PRJN reunir-se-á, ordinariamente, nos
dias: 09/02, às 18 horas, na Igreja
Presbiteriana da Gávea; 10/02, das 9 às 18
horas, na Igreja Presbiteriana de
Copacabana; 11/02, das 9 às 18 horas, na
Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Oremos
pelo presbitério e pelas igrejas
jurisdicionadas.

Homem Presbiteriano
A UPH tem a honra de informar que o
homem presbiteriano do ano de 2017 é
nosso querido irmão Sílvio de Souza Corrêa.
Exemplo de serviço ao Senhor, sempre
ativo em nossas atividades, homem valoroso
e de fé. É uma imensa honra poder servir a
Cristo Jesus com você, nosso amado irmão
Silvio. Nossa UPH e todo igreja se alegram
muito com sua preciosa vida. Que Cristo
o abençoe e a toda sua família confirmando
sua fé e esperança no Senhor, continue sendo
este exemplo de Cristão para a eterna honra
de Deus pai.

2º RETIRO DE LIDERANÇA
Acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro,
em Miguel Pereira. LÍDERES E
AUXILIARES, é muito importante à
presença de todos! Estaremos avaliando
o trabalho do ano passado, buscando
fortalecimento espiritual e dando as
diretrizes para 2017. Valor: R$210,00. Faça
sua inscrição na cantina, no Espaço ECOS,
após os cultos.
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!

49 Anos de Casamento
O querido casal Guilhermino Cunha e Hélida
Barreto da Cunha completará 49 anos de
casamento no próximo 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 de Deus
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.

Para o conforto das crianças e mães
A nova sala do maternal necessita de
trocador de fraldas e microondas. Esta é
uma oportunidade especial para você
cooperar com o conforto das nossas
crianças, tornar esse tempo das mães mais
tranquilo e permitir que elas participem
alegremente dos cultos. Você pode procurar
Leninha, Shirley ou Lilian.

Notícias Gerais
Bodas de Prata
No dia 8 de fevereiro de 1992, eu, Rev. Joel
Theodoro da Fonseca Jr e Roberta
Leonardo da Fonseca estávamos nos unindo
em matrimônio diante de Deus, do ministro
oficiante e da congregação. Estes 25 anos
são a representação visível daquilo que Deus
tem operado na nossa vida como casal e na
família, cujos frutos são nossos filhos
Gabriel (1993) e Rafaela (1996). A mão de
Deus tem estado sobre nós. Nossas Bodas
de Prata se completam nas mãos de Deus
e, permita-nos ele, tenhamos sempre
condições de agradecer e bendizer o seu
santo nome por suas maravilhas entre nós.
Como o salmista, dizemos a nossa alma:
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e
tudo o que há em mim bendiga ao seu santo
nome. Bendize, ó minha alma, ao
SENHOR, e não te esqueças de nem um
só de seus benefícios.” (Sl 103.1-2.

Ministério Infantil da Catedral
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!

UCP
No próximo domingo teremos a nossa festa
de abertura em todas as UCP’s. Nossos papel
tem sido discipular e conduzir a criança para a
aplicação da mensagem bíblica no seu dia-a-
dia, sabendo que estamos influenciando uma
nova geração de seguidores de Cristo. Temos
histórias bíblicas, louvor, brincadeiras,
acampamentos, passeios e muito mais. Ser
criança na Catedral é uma delícia!

Mário Bandeira de Melo – 95 Anos
Nosso querido irmão Mário Bandeira de
Melo, esposo de Angelina Alves de Melo,
foi chamado à presença de Deus. A
Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
dia 30 de janeiro, no Cemitério do Caju,
oficiada pelo Rev. Guilhermino Cunha, com
a participação do Rev. Isaías Cavalcanti e a
Mis. Leninha Maia. À família, nossa
solidariedade, carinho e oração: esposa
Angelina, filhos e filhas, genros e noras, netos
e bisnetos. Afirmamos como Jó: “...o
Senhor o deu e o Senhor o tomou; bendito
seja o nome do Senhor.” (Jó 1.21b)

Marinete Simões – 64 Anos
Foi chamada à presença de Deus, a quem amou
e serviu fielmente, após longo período de
enfermidade. Marinete foi membro da nossa
Igreja e atuou no Oásis por muitos anos. A
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu no
dia 30 de janeiro, no Cemitério do Caju,
oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti, ministrando
a Palavra de Deus ao coração dos parentes e
amigos. Que Deus console o coração de suas
irmãs e sobrinhos. A Palavra de Deus declara:
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos
seus santos.” (Salmo 116.15)

Bodas de Prata
O casal Rev. Joel Theodoro Fonseca e Roberta
Fonseca completará 25 anos de vida a dois
abençoada e feliz, no próximo dia 8. Que as
bênçãos divinas sejam constantes na  vida do
casal e no seu lar. Que o amor e a felicidade
sejam multiplicados na vida do querido casal.
Parabéns. “O amor jamais acaba!” (1 Coríntios
13.8). Com. de comemorações e eventos.

Convite aos Homens da Igreja
Você que é cristão, que deseja trabalhar na obra
do Senhor Jesus, está convidado a participar
das atividades que a nossa UPH-Rio vem
desenvolvendo (acampamentos, coral de
homens da UPH, ministração de louvor,
exposição da Palavra, apoio a eventos
promovidos pela Igreja, evangelização).
Procure-nos pois você será muito bem-vindo
como irmão e como amigo.
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Anotações
Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Congregação: “Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus
pés e com duas voava.” (Isaías 6.2)

Todos: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra
está cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

11 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Trindade Santíssima”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM FIDELIDADE

315 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Serviço do Crente”

Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Mateus 5.13-20 - Presb. José
Ribamar.
Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“"Sal da terra e luz do mundo" ”

Mensagem: Rev. Joel Theodoro.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Buscai Primeiro o Reino de Deus”

Buscai primeiro o reino de Deus,
E a sua justiça,
E acrescentadas estas coisas vos serão.
Aleluia! Aleluia!

Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia
Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora,

falado, muitas vezes e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,” (Hebreus 1.1).

Presbíteros: “nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hebreus 1.2).

Coral “Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos
pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas,” (Hebreus 1.3)

Pastores: “tendo-se tornado tão superior
aos anjos quanto herdou mais excelente
nome do que eles.” (Hebreus 1.4)

Todos: “Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome.” (Hebreus 13.15)

52 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao SENHOR
por todos os seus benefícios para
comigo? Tomarei o cálice da salvação e
invocarei o nome do SENHOR. Cum-
prirei os meus votos ao SENHOR, na
presença de todo o seu povo.” “...e, de tudo
quanto me concederes, certamente eu te
darei o dízimo.” (Salmo 116.12-14;
Gênesis 28.22)

Marcha da Fidelidade:

63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“As Muitas Bênçãos”

307 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Santa Igreja”

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne.

Pastorais

HOMENAGEM AO HOMEM
PRESBITERIANO

315 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Serviço do Crente” – 1ª e 3 ª estrofes

Homem Presbiteriano de 2017: Silvio de
Souza Corrêa
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: João 21.15-17 - Presb.
Luís Alberto Santos.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“Comprovação de Amor”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

107 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ao Pé da Cruz”

Liturgia

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo”

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus!

Ministração do Vinho

78 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Perfeita Expiação”

Cântico
“Fala à Minha Alma”

Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor!
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador!”
Faze-me bem disposto
Para te obedecer,
Sempre louvar teu nome
E dedicar-te o ser.

Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti meu sangue
Para te libertar.”
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,

Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”

Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.

Como na antiguidade
Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar!

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Te agradeço”

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio

ADORAÇÃO
DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Chamada à Adoração
Dirigente: “Vinde, cantemos ao SENHOR,

com júbilo, celebremos o Rochedo da
nossa salvação.” (Salmo 95.1)

Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Salmo 95.2)

Dirigente: “Porque o SENHOR é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses.” (Salmo 95.3)

Congregação: “Nas suas mãos estão as
profundezas da terra, e as alturas dos
montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois
ele o fez; obra de suas mãos, os
continentes.” (Salmo 95.4-5)

Todos: “Vinde, adoremos e prostremo-
nos; ajoelhemos diante do SENHOR,
que nos criou.” (Salmo 95.6)

Cântico
“Quando Entro em Tua Presença”

Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor,
Chego ao Teu santuário,
Face a face com o Senhor.
Contemplo o teu semblante
E Vejo toda a Sua glória,
Posso só me curvar e dizer:
És um Deus tão majestoso, ó Senhor!
És um Deus tão amoroso, Abba, Pai.
Tu és digno de louvor,
Minha vida eu te dou.
És um Deus tão majestoso, ó Senhor!

Cântico
“Deus é Fiel”

Em meio aos muitos problemas,
Em meio às lutas sem fim,

Por entre muitos dilemas
Que se apresentam para mim.
Às vezes eu posso passar
uma noite inteira a chorar,
Mas sei que meu Deus, logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar.
E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor.
Assim vou descansar, sim eu vou confiar
No seu grande e imenso amor.

Deus é fiel, é fiel,
Acima de todas as coisas, eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel.

Cântico
“Ao Que é Digno”

Ao que é digno de receber a glória!
Ao que é digno de receber louvor!
Ao que é digno de receber a glória!
Ao que é digno de receber louvor!

Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, cordeiro de glória,
E exaltemos sua incomparável majestade.
Ao que vive pra sempre,
Ao Grande Eu Sou, A Jesus.

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO
VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Confiarei”

Eu não tenho que andar ansioso
Se vou ter o que comer ou vestir.
Se o Senhor veste os lírios do campo,
O que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
Com os cuidados e males do amanhã,
Pois até aqui o Senhor me sustentou.

Liturgia
Confiarei em Ti, Senhor,
Minha esperança está em Ti.
Não há maior prazer do que saber
Que o meu Deus cuida de mim.
Meu futuro está seguro em Tuas mãos,
Não importa a circunstância.
Permanecerei firmado nas promessas
que o Senhor me fez!

Confiarei em Ti.        (4X)

Oração de Consagração: Diác. Jerson Neto.

Pastorais

CONTRIÇÃO
CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE DE

DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Segurança”

Entrego a ti a minha oração,
Pois Tu És, Senhor,
Fonte de água viva que há em mim.
És a minha esperança,
Eu descanso em Ti.
Posso confiar que a vitória estar por vir.

Seguro estou em Ti, 
Tu és um Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és o Grande Eu Sou.
Eu ergo minhas mãos,
Preciso Receber
Tua Palavra, ó Deus,
Que me fará vencer.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO
OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Efésios 2.1-10 - Presb. Luís
Monteiro.

Cântico
“Que Amor é Esse?”

Eu estou em tua presença
Pra te adorar e te amar.
Só de ver os teus olhos nos meus,
Eu me rendo em total consagração.
Que amor é esse? Capaz de abrir mão
Do bem mais precioso que alguém
Pode ter, o seu próprio filho.
Que amor é esse, não mediu sacrifícios
para me salvar e para restaurar
a minha vida por inteiro.
Incomparável amor
Que incendiou meu coração.
Amor que me transforma
E que me faz vencer.
Que amor é esse...

TEMA DO DOMINGO:
“A Salvação é Somente Pela Graça
Mediante a Fé. E as Boas Obras,

Como Ficam?”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.

ENVIO
SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

 
Cântico

“Incomparável”
Tu não habitas em tendas,
Nem em templos feitos por mãos.
Eterno, Perfeito, Princípio e Fim,
Acima das religiões.
Não há nada no céu, Na terra ou no mar
Semelhante a Ti, Senhor.
Tua imagem está revelada em nós,
Expressão do Teu amor.
Incomparável, Senhor, Tu és.
Tua voz ressoa como um trovão
E as nuvens são o pó dos Teus pés.
Incomparável, Senhor, Tu és,
Minh’alma está apegada a Ti.
Senhor, incomparável és!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Sociedades Internas
JUNTA DIACONAL

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

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Fevereiro, no dia 06/02/17
às 19h. Reserve a data, venha em oração,
pronto a participar, colaborar e fazer a Obra
que o Senhor confiou em nossas mãos.

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.

Segurança e Cuidado - Somos uma Igreja
formada por bebês, crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, que convivem e
compartilham da mesma fé e do mesmo
espaço físico. Precisamos estar atentos para
que nessa convivência haja sempre o respeito
às características e limitações físicas de cada
faixa etária, visando à harmonia saudável e
segura para todos. Assim, ao ver um idoso
subindo uma escada, ofereça ajuda; ao ver
uma criança correndo no estacionamento,
fique atento aos veículos; ao ver um
adolescente fora do culto, convide-o para
entrar; ao visualizar uma situação de risco,
tome as atitudes necessárias para evitá-la.
Somos família de Deus e cuidamos uns dos
outros!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Jerusalém - reunião dia 9, 5ª feira,
às 14h30 na casa de Maria Belém.

Homens Presbiterianos - a SAF Rio saúda
a todos os homens presbiterianos pelo seu
dia: 5/2 e deseja a todos bênção e paz do
nosso Deus.

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

XXI RECCC – INSCRIÇÕES ABERTAS,
desde o dia 15 Janeiro! - De 20 a 22 de
outubro de 2017, no Hotel Atlântico Búzios.
Preletor: Rev Roberto Teixeira Santos



Sociedades Internas

(Pastor Beto). Ele é pastor do Ministério de
Família da 8ª Igreja Presbiteriana de B.H
(Minas Gerais), igreja do Rev. Jeremias
Pereira. Se programem para curtir um final
de semana especial com seu cônjuge e
irmãos em Cristo. Como? Se inscrevendo
agora! Pois além de garantir a sua vaga, hoje
é o último dia para se inscrever e parcelar
em 9 X R$ 180,00 (cheques pré-datados,
sendo o primeiro cheque para o dia 5 de
Fevereiro). A partir de domingo que vem,
o parcelamento será em 8 X R$ 202,50, com
o primeiro cheque para vencimento em 5
de Março. Invista em seu casamento.
Procure o casal procurador, Marcelo e
Patrícia, ou qualquer casal da Diretoria e
garanta a sua vaga. Estamos ao seu dispor,
após os cultos, na área de convivência, em
frente da cantina.

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: Em 11, 18 e
25 de abril teremos as Reuniões
Preparatórias para o 64º Encontro que vai
ocorrer de 28 a 30 Abr. Programe-se, pois
a preparação espiritual, nessas reuniões, é
condição para participar do Encontro.
Casais que tiverem dificuldade em participar
de todas as reuniões preparatórias e da
Vigília, procurem, antecipadamente, o Casal
Presidente, para estudar a excepcionalidade
de cada caso.

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!
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

Culto de Gratidão
Agradecemos a todos amigos e  irmãos que
estiveram conosco no culto de gratidão pelo
dia do Homem Presbiteriano quinta-feira
dia 02 de fevereiro, foram momentos de
louvor e comunhão na presença de Deus.
Desejamos que Cristo ilumine a cada irmão
dando sabedoria, força e ânimo na
caminhada. Louvamos ao Senhor também
pelo nosso querido reverendo JR que esteve
abençoando nosso culto com uma palavra
vinda do céu aos corais SAF e UPH e ao
maestro Ilen, que Deus muito os abençoe.

Homem Presbiteriano do Ano de 2017
É nosso amado irmão Silvio de Souza
Corrêa. Parabenizamos nosso amigo
desejando que Deus em sua eterna graça
continue a abençoar sua vida e de sua
preciosa família. Continue sendo um
exemplo aos irmãos na fé, prestativo no
serviço e sempre envolvido nos trabalhos
de nossas sociedades internas. A UPH lhe
saúda e parabeniza.

Caldo Especial
Comunicamos aos irmãos que teremos
sempre nos primeiros e terceiros domingos,
após o culto vespertino, um delicioso caldo
na cantina com a intenção de levantarmos
fundos para nosso acampamento que se
dará no mês de maio. Hoje teremos caldo
de ervilha servido pelo nosso amigo Chef
Dc. Serginho. Colabore com este trabalho.

Ensaios do coral
Esteja conosco logo no término do culto
das 10:30h. Temos muito trabalho para este
ano.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento: “Naufragados: à espera
de um resgate! ” – Falta menos de um mês

Sociedades Internas
para o nosso acampamento! 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
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 - 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, sua presença
será muito bem-vinda, 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. 06/02/17, às 19h
Participe da nossa reunião de oração. Nesta
segunda feira a nossa ex-presidente Dina
estará  nos trazendo a reflexão da noite.
Venha agradecer pelas bênçãos alcançadas,
e pedir por nossos filhos, amigos, igreja e
país. Não falte!

Grupo de louvor: 06/02/17 às 16:15h
Estaremos ensaiando em novo horário,
fiquem atentos!

Visita ao abrigo presbiteriano do Lins.
18/02/17 às 15h.  Vamos abraçar, louvar e
orar com as nossas irmãs abrigadas.

Momentos de grande alegria! Não faltem a
sua presença faze toda a diferença.
Devocional: 12/02/17 às 17:00h .
Receberemos o nosso Conselheiro
presbítero Jorge Apocalypses como preletor
da tarde. Venha dar um abraço de boas-
vindas. Não falte!
As nossas reuniões são uma excelente oportunidade
de evangelizarmos. Traga seu visitante para que se
sinta acolhido no nosso meio. Sejam todos muito bem-
vindos!!
 Acampamento 2017!! Semana Santa!!
O filme da sua vida não acabou!
Estaremos reunidos dos dias14/04 a 16/
04. As inscrições estão abertas.
Participe! Aproveite a oportunidade do
parcelamento!!

CULTO COM AS CRIANÇAS

Opaaaa, deem uma paradinha aqui
mamãe e papai! 

O Culto com as Crianças está a todo vapor
viu?! 
Hoje vamos aprender com Jesus sobre
como manter o coração limpinho e nos
afastar das coisas ruins. 
Não deixe de trazer seus pequeninos para
aprender da palavra de Deus e também se
confraternizar com os amiguinhos no nosso
novo momento de além do lanche,se
diferente também já temos o nosso cantinho
dos Jogos e Diversão. 
Venha com aquele sorrisão no rosto viu?! 

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



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. Joel Theodoro; 10:30h: Rev. Isaías Cavalcanti; 19h: Rev.
Guilhermino Cunha.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis.
Leninha Maia.
Presbíteros: Hoje – 8h: José Ribamar; 10:30h: Luis Alberto Santos; 19h: Luís Monteiro.
Próximo Domingo – 8h: Maurício Buraseska; 10:30h: Olympio Bezerra; 19h: Olympio
Bezerra.
Junta Diaconal: Equipe B – Leandro Trindade, Antônio Gouvêa, João Márcio, Roberto
Azeredo, Marcelo Magalhães, Willians Araújo, Jorge Gorne, Jerson Ferreira, Aux. de Diac.
Iracema Ferreira, David Pereira, Jerson Ferreira Neto.
Púlpito – 8h: Willians Araújo; 10:30h: Jorge Gorne; 19h: Jerson Ferreira Neto; Quinta-
feira: Aux. de Diac. Iracema Ferreira e David Pereira.
Próximo Domingo: 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.
Recepção: Hoje – Manhã: Regina Oliveira, Evanilde Rodrigues. Noite: Valéria Gorne.
Próximo Domingo – Manhã: Cidinha Pereira, Theresinha Pereira, Sonia Cruz. Noite:
Creusa Povoa.
Equipe de Áudio: Hoje – Luiz Henrique, Gabriel, Leonardo Sayão.
Próximo Domingo – Ricardo Dowsley, Vitor Mota.
Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Valdir, Luciano, Pedro Bragança.
Noite: Pedro Henrique, Luciano, Pedro Bragança, Ricardo Cunha.
Próximo Domingo:
Manhã: Pauí, Pedro Bragança, Maria Lúcia.
Noite: Nery, Pedro Bragança, Mateus Levi.
Música: Hoje – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo Shekinah.
Próximo Domingo – 8h: Solista: Eny Santiago  - Pianista: Ilem Vargas; 9h: Rachel Coelho e
Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h:.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 16: Gênesis 39.1-12
Terça-feira 17: 1 Coríntios 1.18-31
Quarta-feira 18: Mateus 19.16-26
Quinta-feira 19: Mateus 13.1-9,18-23
Sexta-feira 20: Hebreus 10.8-18
Sábado 21: 1 Pedro 2.1-10
Domingo 22: Colossenses 1.9-14

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
Aleves,

2 - Outros Motivos: Acampamento da Igreja,
Reunião do Presbitério do Rio de Janeiro,
Congregação Cristo Redentor

Aniversário de Nascimento

Hoje: Alexandre Tenório de Oliveira, Camilla da Silva Ramos, Carine Gripp Couto Monte Santo,
Cristina Angélica da Cruz,  Mirian Maia Mendes Silva, Paulo Cesar Gomes da Silva, Pedro Morais
Abdo, Terezinha Silva Romeo.
Seg 06: Celia Maria do Carmo Mendes, Felippe Junior Lima Retonde, Hilda de Jesus Santos, Maria
Delmina Crescente.
Ter 07: Anna Laura Santos de Lima N. de O. A. Amaro, Arthur Bazeth da Silva, Elizabeth Lopes da
Silva, Jane Pereira Reis, Maria da Glória Alves da Silva, Noemi Coutinho Stefanon, Pâmella Bandini
Dias, Pedro Paulo Xinde Antônio, Zélia Maria Fernandes de Luna Diniz.
Qua 08: Claudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Gladys Solange Silva Araújo, Glaucia Macedo de
Lima, Khatya Elizabeth Gripp Couto, Levi de Almeida Monteiro, Mateus Levi Simões Fernandes,
Yasmin Pulleiro de Carvalho.
Qui 09: Ana Maria Araújo de Andrade, Marcia Barbosa Cerqueira.
Sex 10: Claudia Ferreira Travassos, José Barbosa da Silva.
Sáb 11: Aristeu José da Silva, Carlos Eduardo Magalhães Silveira Pellegrino, Debora Reis da Silva,
Denise Soares da Conceição, Erika Suellen Machado Gama ,Fernando Silva Barros, Jayme Baptista dos
Santos, Moises França, Nélio Ferreira.

Aniversário de Casamento

Hoje: Edmilson de Sousa da Silva e Anita Maria da Silva, Heidi Coutinho Machado e Antônio
Ernesto Sales Machado, Hélio Machado e Maria Delmina Crescente,

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.



PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTORES AUXILIARES: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva, Rev. Joel Theodoro da Fonseca Júnior.
PASTOR COLABORADOR: Rev. Romer Cardoso dos Santos.

MISSIONÁRIA IPRJ: Missionária Leninha Maia

PRESBÍTEROS: Adibe Santos (Emérito), Altair Bazeth, Américo G. Barros, André Lima, Assuero
Silva, Carlos Roberto Soares, Dário Porto, Fernando Lopes, Gelbson Improta,  Getro Cunha,
Guaraci Sathler, Guilherme Sayão, Guilherme Simon (Benemérito), João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser, Jorge Apocalypses, José Ribamar R. Junior, Luís Alberto R. Santos,
Luís Monteiro, Mauricio Buraseska, Newton Alvarez R. Filho, Olympio Bezerra, Paulo Vieira
da Costa, Paulo Raposo, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden e Walter
José G. Barros Santos.
PRESBÍTEROS EMÉRITO/BENEMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: João Cordeiro, Manoel Sobrinho,
Sebastião Bueno Olinto.
DIÁCONOS: Adeclen G. Santos, Adolfo Correia, Amaro Barbosa (aguardando instalação),
Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,
Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jamil
Abdo, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique Gomes, João Luiz Lemos, João
Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José Ferreira, José Nei (Emérito), José Vinicius Trindade
(Emérito), Leandro Trindade, Leonardo Trindade, Luiz Claudio Pereira, Luiz Henrique, Marcelo
Castro, Marcelo Figueiredo Freitas, Mário Sérgio, Nelson de Paula, Paulo Freitas, Paulo Ladeira,
Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo (Emérito), Roberto Marinho, Sérgio
Branco, Tiago de Melo Trindade, Vitor Araujo, Victor Hugo Canto Costa e Willians Araujo
DIÁCONO EMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: Albino Leite

PLANTAÇÃO DE IGREJAS: IP Cristo Redentor – Santa Teresa/RJ; Limoeiro do Norte/CE,
Quixeramobim/CE, Almino Afonso/RN e Manari/PE;
MISSIONÁRIOS: André Aureliano e Marcelle (Amazonas), Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene
(Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal), Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer
(Oriente Médio) e Wanderson Fully (Rio Grande do Sul).
ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Cauiá (Mato Grosso do Sul).

EQUIPE MINISTERIAL

Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos
dízimos e ofertas espontâneas de seus membros.

Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da
Assembleia da Igreja. Caso você sinta em seu coração o desejo de contribuir poderá fazer
suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos seguintes bancos.

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.052.324/0001-95
BRADESCO: Agência 0473-1 CC nº 27694-4

ITAÚ: Agência 8240 - CC  nº 19597-7
BANCO DO BRASIL: Agência 0183-x CC nº 3126-7

Em Seus Olhos

“Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu
desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.”

Se você tivesse conhecimento prévio e decidisse ir e apostar em um cavalo em uma corrida,
você apostaria em um perdedor ou um vencedor? 

Às vezes olhamos para a nossa vida e nos perguntamos, por que Deus escolheu um perdedor
? Mas aqui é o que precisamos perceber. Deus não vê apenas a sua fraqueza. Ele te vê pelo que você pode
se tornar.

Talvez você se sinta bastante machucado espiritualmente. Talvez você tenha falhado de algu-
ma maneira ou forma. Talvez tenha havido uma falha moral em sua vida que acaba de ser revelada e
você está enfrentando as consequências dela. Ou talvez não tenha sido revelada ainda, mas você está
envolvido em coisas que sabe que não deveria estar fazendo. 

Talvez você queira saber, porque Deus te chamou para segui-Lo em primeiro lugar. Deus tem
presciência. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Se for esse o caso, então por que Deus
escolhe alguém como você ou eu? 

Lembro-me quando a minha neta Stella e eu estávamos juntos um dia, e ela estava estudando
meu rosto e olhando para os meus olhos. Então ela ficou muito perto, apertou o nariz contra o meu
nariz, e disse: “ Papai, eu posso me ver em seus olhos. “ 

Eu disse: “O quê?”  Ela disse: “ Eu me vejo em seus olhos.” 
E eu olhei para seus olhinhos azuis esverdeados e percebi que ela podia ver seu reflexo em

meus olhos. Então eu disse : “Bem, Stella, você está sempre nos meus olhos. E em meu coração
também” 

Se você olhar de perto - e você tem que estar muito perto - você vai se ver nos olhos de Deus.
Você vai ver que Ele te ama e se importa com você. E te vê pelo que você pode se tornar .

(Texto retirado de “Devocionais Diárias com Greg Laurie”)

Vôlei de Verão: E vamos chegando ao fim com mais uma edição do nosso Vôlei de Verão. Nosso
último encontro será no dia 10 de fevereiro. Chega mais com a gente no posto 1 - Leme, às
19h30min, #VemPraUMP

Acampamento: As inscrições estão correndo a todo o vapor!! Vem e garanta já sua inscrição para
momentos de louvor, adoração e edificação na presença de Deus! Estaremos após os cultos matuti-
no 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! Vem com a gente
terminar a semana em louvor e adoração na presença de Deus! Salão Álvaro Reis às 20h.


