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Santos e Servos

“Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o
SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do seu
pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor;
rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura
para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade.” (Salmo 100:2-5)

Começamos neste domingo o primeiro
módulo do segundo ano do curso 2016-2018
da Escola Bíblica Dominical da Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro, módulo este
que versa sobre santificação e a conecta ao
serviço cristão.

A santificação e o serviço são processos
inseparáveis na vida cristã. Ser santo significa tornar-se cada dia mais parecido com Cristo e
servir é seguir o caminho que Deus criou para exercermos esta santidade de forma prática.

A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster nos lembra desta verdade:
Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto,
“gozar a presença de Deus para sempre” tem a ver em santificar a nós mesmos para nos
apresentarmos de forma aceitável diante do Senhor. O Salmista declara: “Agrada-te do
Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.” (Sl 37:4) e “glorificar a Deus” tem a ver em
servi-lo de todo o coração.

Infelizmente, como filhos da pós-modernidade, muitos cristãos atuais inverteram
completamente o processo de santificação e serviço cristãos. Muitos têm se aproximado
de Deus (i.e, de uma comunidade cristã) com o intuito de serem servidos. Para estes, Deus
se parece muito com a figura de um papai Noel, que está a enviar presentes a todo momento
que pedimos; ou de um banqueiro, que está a suprir as necessidades financeiras e até
mesmo os luxos e desejos; e de um empresário, que promete casa, carros e bens. Ao
mesmo tempo, neste frenesi da religião da prosperidade, a santidade já não faz mais sentido.
Afinal, o que se faz fora da Igreja é um problema pessoal e particular, dizem alguns.

O texto em epígrafe fala claramente sobre santidade e serviço. Somos dEle, somos
o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por isso devemos servir a Deus com alegria,
dedicação e amor. Aprofundemos-nos, pois, por um momento nestas duas vertentes cristãs:

1. Santidade – “...Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o
seu povo e rebanho do seu pastoreio....” (Verso 3)

Consulte o Senhor

“Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor”. Josué 9.14

Os israelitas não consultaram o Senhor. Uma sentença tão curta, que pode ser facilmente ignorada, mas
que é a chave de toda a história.

Josué não deveria ter sido tão ingênuo; eles estavam em guerra e precisavam da orientação de Deus a
cada passo. Mas dessa vez os viajantes, os heveus, tinham vindo de longe. Seus alimentos estavam
mofados, seus odres de vinho estavam velhos e rachados, e suas roupas e sandálias, gastas. Não
ocorreu aos líderes de Israel que estivessem sendo enganados. Os israelitas foram iludidos porque não
pediram orientação de Deus para a tomada de decisão.

Você já se viu enrolado por não ter pedido a Deus sabedoria e direção? Já passou por situações em que
você só lembrou que deveria ter orado quando a decisão já estava tomada? Você se sentiu inseguro por
ter tomado uma decisão sem consultar a Deus? Teria tomado uma decisão melhor se tivesse “consultado
o Senhor” no escritório, na sala de aula ou no namoro? Você teria se sentido mais seguro, protegido? A
passagem deixa implícito que, se os israelitas tivessem pedido orientação a Deus, teriam descoberto o
que estava acontecendo.

Deus quer fazer parte de suas decisões. Nenhum assunto é insignificante demais para levar a Deus. Ele
pode ver o quadro completo, e você não. Ele vê o futuro, e você não vê. Ele é o seu Pai celestial, que te
ama, e quer estar envolvido em cada aspecto da sua vida. Deseja ajudá-lo a evitar as armadilhas que
surgem ao agir sem consultá-lo. Ore todos os dias para que o Espírito de Deus o oriente em cada
decisão que tomar.

Pai nos ajude a te consultar sobre todas as coisas em vez de nos precipitar e procurar resolver tudo
sozinhos, mesmo nas pequenas coisas aparentemente fáceis de lidar. Ajuda-nos a não cair nessa
armadilha. Amém.

Adaptado de Leituras Diárias com Stormie Omartian

Acampamento: Queremos agradecer a todos que estiveram oração. Que Deus abençoe a sua vida e que
esse momento tenha sido de aproximação com o Senhor. “… Muito pode, por sua eficácia, a súplica do
justo.” Tiago 5.16b
Culto Jovem: Agora o ano começou pra valer, não é? Estamos a todo o vapor e nossos cultos de sexta
também. Venha estar conosco às sextas, 20h, no salão Álvaro Reis. Deus tem uma benção pra você!
#VemPraUMP
Ore com a gente: “Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei; antes mesmo de acabarem de falar,
eu responderei.” Isaías 65.24 - Esse é o nosso Deus! Nunca deixem de orar, mesmo que você não tenha
algo importante a conquistar ou esteja passando por problemas, pois oração não é só pedir, mas
também agradecer. Coloque-se diante de Deus como Daniel da Bíblia.
Redes Sociais: Follow us: Nossa página no FaceBook: www.facebook.com/umprio e no Instagram:
www.instagram.com/umprio
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Para compreendermos o verdadeiro sentido de santidade na vida do cristão devemos
analisar cuidadosamente as declarações deste versículo:

(a) O Senhor é Deus – Em Isaías 45:5 Deus declara: “Eu sou o Senhor, e não há outro; fora
de mim não há Deus...”

(b) Foi Ele quem nos fez – O profeta Isaías declara: “Mas agora, ó SENHOR, tu és nosso
Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro; e todos nós, obra das tuas mãos.” (Isaías 64:8) e em Gênesis
encontramos a criação do homem: “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança... Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou.” (Gn 1:26-27) E “Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe
soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.” (Gn 2:7)

(c) E dEle somos -  O Salmo 24:1 afirma: “Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém;
o mundo e os que nele habitam.” A Moisés Deus declara Sua iniciativa em separar um povo como
propriedade particular: “Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos; porque toda a terra é minha; vós me sereis reino
de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.” (Êx 19:5-6).

(d) Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio – Certo dia Jesus ministrava a uma grande
multidão e ao observar a aflição e necessidade do povo, Ele compadeceu-se deles porque
eram como ovelhas sem pastor (Mt. 9:36). Mais adiante Jesus declara explicitamente: “Aquele,
porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua
voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que
lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz...Eu sou o bom pastor. O bom
pastor dá a vida pelas ovelhas.” (João 10:2-4; 11)

2. Serviço –  “Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico... Entrai
por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome. (Versos 2,3)

Já estudamos sobre as declarações do texto que nos leva à santidade; mas o Salmista
também fala sobre serviço cristão:

(a) Servi ao SENHOR com alegria – Porque “a alegria do Senhor a nossa força é” (Ne 8:10)

(b) Apresentai-vos diante dele com cântico – “Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao
SENHOR toda a terra.” (Salmo 96:1)

(c) Entrai por suas portas com ações de graças – No Salmo 42:4 o salmista registra suas
lembranças maravilhosas do templo: “Lembro-me destas coisas – e dentro de mim se me derrama a
alma -, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à Casa de Deus, entre gritos
de alegria e louvor, multidão em festa.”

(d) E nos seus átrios, com hinos de louvor - Como afirma a música sacra: “Entrarei em tua
presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei...”

(e) Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome – Oferecer em inteira submissão graças a Deus
e abençoar o bendito nome do Senhor. Expressões encontradas na oração que o Senhor
nos ensinou: “Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade assim na terra
como no céu...” (Mateus 6:9-10)

O salmista conclui informando porque ele tinha o desejo de ser santo e servo diante
de Deus: “Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração,
a sua fidelidade.” (Verso 4)

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo

PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTOR AUXILIAR: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva.

PASTORES COLABORADORES: Rev. Renato Lopes Porpino  e 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. Júnior, Luís Alberto R. Santos,
Luís Monteiro, Maurício 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 Cláudio 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 Araújo

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: Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene (Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal),
Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer (Oriente Médio).

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



Notícias Gerais

Caríssimos Visitantes
A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
os acolhe de braços abertos e com amor
fraternal. Sua presença nos honra e nos
alegra. Você e sua família são muito bem-
vindos a esta Igreja. Sintam-se à vontade
entre nós! Adoremos juntos ao Senhor em
nossos cultos.

A UMP AGRADECE
Agradecemos a todos que ajudaram na Ação
Social do Acampamento doando fraldas e
outros itens para o Lar São Vicente em
Bananal- SP. Arrecadamos um total de 1590
fraldas e 300 pastas de dente. Foi um
momento muito especial; oramos, falamos
de Deus e do seu grande amor por nós.
Agradecemos à Igreja pelo grande apoio e
pedimos que continuem a orar pelos idosos
do Lar São Vicente.

A Fidelidade é Marca do Cristão
O dízimo, 10% de tudo aquilo que
recebemos (salário, aposentadoria, pensão,
mesada ou qualquer ganho extra), deve
expressar a nossa fidelidade a Deus, no
sustento e manutenção de sua obra. A oferta
é voluntária e não tem um percentual
estabelecido. Ofertamos quando e quanto
queremos manifestando a nossa gratidão a
Deus e a sua obra. Peter Marshall declarou:
“Contribui de acordo com a tua renda, para
que Deus não torne a tua renda segundo a
tua contribuição.” Seja fiel em tudo. Seja fiel
na entrega dos dízimos e das ofertas!

Aos Que Desejam Ser Membros da
Igreja
Há uma classe, em pleno funcionamento,
que capacita as pessoas a se tornarem
membros da Catedral. Se você vem de outra
religião ou denominação, precisa fazer esse
curso que ministra doutrinas basilares da fé
cristã e princípios presbiterianos. Todo
domingo, às 9h. A inscrição é feita na própria
sala. Há um lugar pra você entre nós. Em
breve anunciaremos a data da primeira
recepção de membros de 2017. Aguarde,
ore e participe.

Curso 9 Marcas de Uma Igreja
Saudável - Data 10 a 20/03
Nosso pastor efetivo, Rev. Jorge Patrocinio,
encontra-se em Washington - EUA
participando do curso ministrado na
Capitol Hill Baptist Church juntamente com
10 líderes brasileiros. Acompanhemos nosso
pastor em oração.

Culto Semanal
Quinta-feira, às 19:30h, no templo, teremos
o culto de adoração a Deus e estudo da
Palavra, ministrado pelo Rev. Renato
Porpino. Venha estudar a Palavra de Deus
para a edificação e crescimento espiritual. É
tempo de adoração, comunhão e busca de
maturidade espiritual.

O Time de futebol de nossa igreja
Os GALÁTICOS, estará participando do
Campeonato Carioca de Igrejas Evangélicas.
Campeonato de esporte, lazer, integração e
evangelismo, mas principalmente um
campeonato onde o único vencedor é Jesus
Cristo. Se você deseja ajudar nossa equipe
como atleta, torcedor ou patrocinador, faça
contato com o Pb. Assuero ou Kelvin.
Contamos com seu apoio. Vista a camisa!

Púlpito Matutino, domingo 19/03
O Prof. Denis Alexander será o pregador
do próximo domingo no culto das 10:30h.
O Dr. Alexander é professor da
Universidade de Cambridge, Inglaterra.
Presidente Emérito da Fundação Faraday,
tem uma vasta produção científica sendo
autor de inúmeros artigos e diversos livros.
Venha e traga um convidado. Aproveite a
oportunidade para acrescentar conheci-
mento. Rev Guilhermino Cunha fará a
tradução e acompanhará o professor. O
tema será: Ciência e fé cristã - Mais
semelhante do que você pensa. “Centrado
nos encontros dos discípulos com Cristo”.

Pão Diário
“Segui a paz com todos e a santificação sem
a qual ninguém verá o Senhor.” (Hebreus
12:14)

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 13: Apocalipse 21.1-7
Terça-feira 14: Mateus 22.34-39
Quarta-feira 15: Isaías 58.1-12
Quinta-feira 16: Gênesis 39.1-12
Sexta-feira 17: I coríntios 1.18-31
Sábado 18: Mateus 19.16-26
Domingo 19: Mateus 13.1-9,18-23

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, Da
UPA, Congregação Cristo Redentor, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo, Gustavo Miranda de Freitas, Lauriane Marinho
Candeco, Neíde Neves de Campos, Renata Rodrigues Pinto Falqueto.

Seg 13: Marcos Antonio do Rosário Cordeiro, Maria Da Penha De Mendonça.

Ter 14: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro,
Carmen Lucia Pinho Gomes, Dina Cavalcanti Alvares, Hannah Lúcia Duarte de Oliveira
Conceição, Jandyra Soares de Carvalho, Lenira Simões Camara Leão, Presb. Luís Monteiro
da Costa,  Nely Pereira Teixeira, Viviane Santos de Jesus.

Qua 15: Ana Maria Chindelar Ferreira, Carlos Alberto Guerrese, Ivan Luis Teixeira, Luiz
Carlos Andrade Gomes, Luiz Carlos Ubaldo.

Qui 16: Ana Carolina Domingues Lima, Cíntia Caetano Ladeira, Haydee Neves Ferreira,
Jussara Gomes Figueiredo, Luciana Cardoso Bighi, Nelia Fernandes Machado, Diác. Paulo
de Castro Freitas.

Sex 17: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, Janete de Brito Prieto Saud
Cross, Jose Celso Neves Barreto, Diác. Ricardo Dowsley Fernandes.

Sáb 18: Bernardo de Paula Rebouças da Costa, Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Denize
Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas, Gilberto de Oliveira, Hugo Viana Martins,
Lucimar Santos de Araujo, Marco Aurelio Rodrigues de Brito, Maria de Fátima Duarte da
Silva, Maria José Coutinho de Andrade, Rita Márcia Miranda da Rosa.

Aniversário de Casamento

Hoje: Presb. Luís Monteiro da Costa e Maria de Jesus Barros Monteiro.

Seg 13: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Ribeiro de Souza.

Ter 14: Severino Dutra Fialho de Vasconcelos e Maria de Lourdes S. Vasconcelos, Paulo
Vendrami e Irene Vieira de Sá Vendrami.

Qua 15: Diác. Albino de Amorim Leite e Adolphina Pinheiro Leite, Erick Rocha Tavares e
Vanessa dos Santos Moraes Rocha Tavares.

Qui 16: Alexandre Figueiredo Simões e Susana Balmant Emerique Simões.

Sex 17: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra.

Sáb 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá.
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ECOS da Catedral
“TREINAMENTO DE LIDERANÇA: o
Ecos da Catedral avisa que o Treinamento
de Liderança está sendo dado na sala Miriam
Dufrayer (e não no Salão A. Reis). Às
segundas-feiras, 19:30h.”

Nasceu Alice
No dia 9, quinta-feira, nasceu Alice Franssen
da Costa, uma bela e saudável menina,
primeira filhinha do casal Miguel Júnior e
Raquel Franssen. Os país a receberam como
herança bendita do Senhor com alegria
muito amor. Parabéns aos pais e avós. Seja
bem-vinda à vida, Alice!

Solidariedade e Oração
A nossa Igreja se solidariza com o diác.
Marcelo Castro pela perda trágica de seus
dois sobrinhos, e está orando por ele e sua
família, pedindo conforto e consolo divino.
Que a graça de Deus esteja sobre  sua vida
neste momento tão dolorido. “Graça e paz
te sejam multiplicadas...” II Pedro 1.2

SAUDADE?? - No 4o com Deus: 5a
Temporada
Um certo músico cantava sua poesia
dizendo que “saudade mata a gente”.
Depois de 3 meses, para matar a saudade,
no dia 26 de março, às 17h30 estreará a
NOVA TEMPORADA do No 4o com
Deus:
“40 DIAS ou 40 ANOS?”
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o
SENHOR, teu Deus, te guiou no deserto estes
quarenta anos, para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se
guardarias ou não os seus mandamentos.” (Dt 8.2).
No 4o com Deus, o melhor lugar para
se estar.

SAF Rio: 119 Anos
Organizada em 10 de março de 1898, A
SAF Rio comemorou nesta quinta-feira, dia
09, 119 anos de serviço, com amor,
criatividade e alegria. A data foi
comemorada com o encontro de mulheres,
almoço especial e plenária festiva. Parabéns
SAF Rio. Que Deus continue abençoando
sua diretoria, sócias e conselheiros.

“SAF Rio, és mais que centenária,
Marco irremovível na história;
Tens um passado de fé,
Tens um futuro de glória!
Teu serviço é dedicado,
Tens fé marcante e viva;
Cumpres a missão que tens
De forma alegre e criativa.”

Mensagens gravadas e disponibilizadas
As mensagens pregadas em nossos cultos
são gravadas e você pode adquiri-las para
sua edificação ou evangelizar amigos e
parentes. Ligue durante a semana para a
recepção da igreja e faça a solicitação e, no
domingo seguinte, receba seu CD, no som,
com Leandro Azeredo. É tempo de ouvir
e divulgar a Palavra de Deus. Entre em
contato com a recepção: 3916.3850 ou com
o som 3916.3877.

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados na
publicação de matéria em nosso boletim. O
prazo de entrega do material é sempre até às
quartas-feiras, às 12h. Na semana que há
feriados a secretaria da igreja comunica o prazo
de entrega através do boletim dominical, que
é o meio oficial de comunicação. O material
deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@ catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um instrumento
de evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O atraso
na coleta do material compromete todo o
processo. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

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

TEMÁTICA ANUAL:
Cristianismo Reformado:

Vida Cristã e Princípios Absolutos

TEMA BIMIESTRAL:
A Viva Palavra de Deus

Sola Scriptura (Março / Abril)
TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:

“A Salvação é um ato; e a
Santificação é um Processo”

Escalas e Plantões

Pregações: Hoje – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Guilhermino Cunha; 19h: Mis. Leninha
Maia.
Próximo Domingo – 8h: Mis. Leninha Maia; 10:30h: rev. Denis Alexander 19h: Guilhermino Cunha.

Presbíteros: Hoje – 8h: André Lima; 10:30h: Assuero Silva; 19h: Carlos Soares.
Próximo Domingo – 8h: Dário Porto; 10:30h: Fernando Lopes; 19h: Gelbson Improta.

Junta Diaconal: Hoje - 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: Luiz Cláudio; 10:30h: Carlos Cândido; 19h: Victor Hugo; Quinta -feira: João Luiz e
Archidemes Campos.

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: Paulo Ladeira; 10:30h: Leonardo Trindade; 19h: Sérgio Branco; Quinta -feira: Roberto
Marinho e José Vinícius.

Recepção: Hoje – Manhã: Valéria Gorne, Sonia Cruz. Noite: Creuza Povoa.
Próximo Domingo – Manhã: Theresinha Pereira, Cidinha Pereira, Licia Maria Barbosa. Noite: Vera
Lucia Corrêa.

Equipe de Áudio: Hoje – Ricardo Dowsley, Victor Mota, Newton Alvarez.
Próximo Domingo – Guilherme Andrade, Leandro Azeredo, Daniel Schimidt.

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: Grupo Soli Deo; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.

Próximo Domingo – 8h: Coral Idalina Heringer; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Coral Canuto Régis



Sociedades Internas
Louvamos ao Senhor pela vida dos
Homens que tem se dedicado a este
trabalho de liderança.

UPH na direção no Estudo Bíblico
de 5ª Feira - Na terceira quinta de cada
mês  estamos liderando o louvor no
estudo Bíblico, nosso irmão  Jonas tem
sido nosso ministro de música.

Coral UPH - Nosso Coral está se
reunindo todos os domingos para ensaio
logo após  o culto das 10:30h. Hoje
teremos ensaio, caso vc queira participar
deste trabalho estamos aberto a novos
cotistas.

OÁSIS
Hoje é dia de devocional e você não
pode faltar!! Estaremos reunidos na sala
do conselho às 17h. Teremos a nossa ex
presidente Dina trazendo a reflexão da
tarde. Participe! Sem você não há festa!

Reunião de Oração: Dia 13/02/17 às
19h.  Participe da nossa reunião de
oração. Teremos a nossa querida
Bernadete trazendo a ref lexão.
Estaremos orando em favor da nossa
igreja, família e país. Não falte!

Grupo de louvor: Dia 13/03/17, às
16:15h.  Seja mais um integrante do
nosso grupo de louvor! Venha adorar ao
Senhor com cânticos! Não falte!!

Almoço no Lar! Dia 18/03/2017 às
13h Teremos o nosso Almoço
beneficente em favor do Acampamento
da Semana Santa, na residência da nossa
irmã Edna! Você é nosso convidado.
Participação de R$ 35,00 incluindo
almoço, refrigerante e sobremesas
deliciosas.  Convites a venda.

Tarde Festiva! Dia 25/03/2017 às
15h. No salão Álvaro Reis. Venha

louvar, adorar ao Senhor, aprender de
sua palavra e confraternizar e dar um
gostoso abraço no aniversariante do
mês!
Atenção contagem regressiva!!!
Movimento Oásis convida!!
Acampamento 2017!! Semana Santa!!
O filme da sua vida não acabou! Você
já se inscreveu? Estaremos reunidos no
AVB Acampamento Vale de Bênçãos
dos dias 14/04 a 16/04. Confirme a
sua inscrição! Participe! Aproveite!
Investimento: R$300,00.

Visitante venha fazer parte desta
gostosa comunhão e participe das
nossas programações. Seja Bem
Vindo!!!!

CULTO COM AS CRIANÇAS
MAMÃE E PAPAI!!!! 

O Culto com as Crianças está super
bonzão!!!! 
Hoje vamos aprender que Jesus Cristo é
o motivo da nossa alegria todos os dias.
Não deixe de trazer seus filhotes para
aprender da palavra do nosso Deus e
também 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.” 
Salmos 122.1 



Sociedades Internas

Deptº Ebenezer-  reunião dia 15, 4ª
feira, às 14h30 na sala da Rampa.

Deptº Ana e Lídia-  reunião dia 15, 4ª
feira, às 14h.30 , sala Myriam Dyffrayer.

Deptº Jerusalém - reunião dia 16, 5ª
feira, às 14h30, na casa de Maria Helena
Gripp.

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

Deptº Ester - reunião dia 18, sábado,
às 14h30. Falar coordenadora.

Deptº Ruth Pinho - reunião dia 18,
sábado, às 15h, na casa de Carmen Lucia.

Deptº Dorcas- reunião dia 19, próximo
domingo, às 17h, sala da SAF.

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

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano:
FAMÍLIAS EM CONSTRUÇÃO!

Reunião de Estudo e Oração –
Próxima terça-feira, dia 14 de março,
quando teremos a oportunidade de
iniciar o estudo sobre “A Armadura de
Deus”. Juntos, estaremos também nos
colocando diante de Deus, clamando
uns pelos outros. Para uma boa
construção, precisamos de uma boa base
firmada na Palavra do Senhor e na
oração. Invista na base espiritual da
construção de sua família!

XXI RECCC – AINDA TEMOS
VAGAS! - De 20 a 22 de outubro de
2017, no Hotel Atlântico Búzios.
Preletor: Rev Roberto Teixeira Santos,
(Pastor Beto), do Ministério de Família
da 8ª Igreja Presbiteriana de B.H, cujo
pastor efetivo é o Rev. Jeremias Pereira.
Se programem para curtir um final de
semana especial com seu cônjuge e

irmãos em Cristo. Não deixe para a
última hora. Fale com o casal
procurador, Marcelo e Patrícia, ou
qualquer casal da Diretoria e garanta sua
vaga.

O 64º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será nos dias 28 a 30 Abr – Reuniões
Preparatórias: 11, 18 e 25 de abril.
Programe-se, pois a preparação
espiritual nessas reuniões é condição
para participar do Encontro. Os 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

Queridos amigos e sócios de nossa
UPH -  Nossa reunião departamental
será  no próximo domingo, às 14h não
perca esta reunião participe de nossos
trabalhos se envolva com a Obra do
Senhor.
Reunião com a Confereção de UPHs
na IP de Olária -  A nossa UPH este
reunida como Confederação  na IP de
Olaria no  último dia 10 de março



Sociedades Internas

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

Reunião de Oração - Na próxima
segunda-feira, 13 de Março, às 19h,
vamos estar reunidos para estudar a
Palavra de Deus juntos, e orar ao Senhor,
agradecendo por suas bênçãos e
misericórdia, e também clamar por
aquilo que aflige nossos corações.
Reserve a data, comprometa-se em
oferecer ao Senhor sacrifício de louvor
e de intercessão por sua vida, do nosso
próximo, e por nossa terra.

Treinamento da Junta Diaconal -
Convocamos toda Junta Diaconal para
estar reunida extraordinariamente na
segunda-feira, 20 de Março às 19h, para
a realização de treinamento de
procedimentos da Junta Diaconal.
Nosso objetivo é aprender juntos,
aprimorar nossos serviços, oferecer ao
nosso irmão e ao Senhor da Igreja o
nosso melhor. Anote a data em sua
agenda, ore pela reunião, venha
participar com alegria da Obra que o
Senhor confiou em nossas mãos.

Visita e Oração – Temos vários irmãos
enfermos, assim como famílias
enlutadas ou atravessando por
dificuldades. O Senhor nos chama a ser
usados 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, na grande maioria dos
atendimentos não é necessário empregar
recursos financeiros, mas informação,

orientação e principalmente a Palavra
de Deus. Caso alguém lhe faça um
pedido de auxílio, não dê
dinheiro!, primeiro ore com este irmão,
e em seguida o encaminhe a um
Diácono, o caso será analisado e tratado
com respeito, amor e cuidados devidos. 

Dízimo - ”Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na Minha Casa, e depois
fazei prova de Mim nisto, diz o
SENHOR dos Exércitos, se Eu não vos
abrir as janelas do céu, e não derramar
sobre vós bênção sem medida até que
não haja lugar suficiente para a
recolherdes” Ml 3:10. Dízimo é
ordenança do Senhor, é compromisso de
Fé e de gratidão a Deus. Tempo de crise,
é oportunidade de provar a fidelidade.
Participe Hoje! Participe com Alegria! 

Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-
vindo à Casa de Deus. Entre para
adorar, louvar, orar, se alimentar da
Palavra de Deus e ter comunhão com
seu Irmão. Aproveite esse momento
precioso ao máximo, e permita que o seu
Próximo também tenha o mesmo direito.
Coloque seu celular em modo
silencioso, evite conversas
desnecessárias, conecte seu coração nos
louvores, nas orações e na mensagem, e
seja muito abençoado!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Momento de Gratidão - no  culto das
10.30 estaremos dando Graças ao
Senhor pelos 119 anos de SAF RIO.
Parabéns a você por fazer parte dessa
Sociedade como verdadeiras
auxiliadoras.

Curso de Pintura Eilde Coelho -
retorna às aulas amanhã dia 13.



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Leitura Uníssona: “Vi e ouvi uma voz de

muitos anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares. proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria,
e força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipse 5.11-12)

38 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvores Sem Fim”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

61 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ações de Graças”

Oração de Consagração: Diác. Luiz
Cláudio.

Pastorais

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Isaías 43. 1- 7 - Presb. André
Lima.

Grupo Soli Deo

TEMA DO DOMINGO:
“Não deve haver temor.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

Escola Bíblica Dominical

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

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

Ministração do vinho

300 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja Militante”

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Jesus é a Aliança”

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Rendei graças ao SENHOR,

porque ele  é  bom, porque a sua
misericórdia dura para sempre.”
(Salmo 118.1)

Mulheres: “Diga, pois, Israel: Sim, a sua
misericórdia  dura para sempre.”
(Salmo 118.2)

Homens: “Casa de Israel, bendizei ao
SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR;” (Salmo 135.19)

Coral: “Casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR,
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20)

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque
o SENHOR é bom; cantai louvores
ao seu nome, porque é agradável.”
(Salmo 135.3)

21 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus de Abrão”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e
me guardar nesta jornada que
empreendo, e me der pão para comer e
roupa que me vista, de maneira que eu
volte em paz para a casa de meu pai,
então, o SENHOR será o meu Deus; e
a pedra, que erigi por coluna, será a Casa
de Deus; e, de tudo quanto me
concederes, certamente eu te darei o
dízimo.” (Gênesis 28.20-22)

153 HNC - (Hinário Para o Culto Cristão)
“Já Refulge a Glória Eterna de Jesus”

Já refulge a glória eterna
de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo
seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
mais se mostram cada vez.
Vencendo vem Jesus.

Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!

Vencendo vem Jesus.

O clarim que chama os salvos
à batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
seu furor já demonstrou.
Vencendo vem Jesus.

Eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra
com poder governará.
Sim, em paz e santidade,
toda a terra regerá.
Vencendo vem Jesus.

E por fim, entronizado,
as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
o Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes,
lá no céu irão cantar:
Venceu o Rei Jesus.

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Candido.

Pastorais

Liturgia

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE

DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“É de Coração”

Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou,

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré

Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,

Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor, é de coração!

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali
Pra me resgatar.
Tu me conheces bem e
Sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 16.7 e Atos 1. 4-5 -
Presb. Carlos Soares.

Cântico
“Poder pra Salvar”

Todos necessitam de um amor perfeito,
Perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança,
De um Deus que salva.

Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar.

Tem poder pra salvar.
Pra sempre, autor da salvação,
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu.

Me aceitas com meus medos,
Falhas e temores,
Enche meu viver.
A minha vida entrego,
Pra seguir Teus passos,
A Ti me rendo.

Possa o mundo ver brilhar a luz.
Cantamos para a glória do Senhor Jesus!

TEMA DO DOMINGO:
“Galiléia ou Jerusalém:

Onde você está?”

Mensagem: Mis. Leninha Maia.

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

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.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Comemoração do 119º Aniversário da
SAF Rio

Moto da SAF Cantado:
“Sejamos Verdadeiras Auxiliadoras,

Irrepreensíveis na Conduta, Incasáveis na Luta,
Firmes na Fé, Vitóriosas por

Cristo Jesus.”

Oração de Gratidão

Homenagem à Mulher Presbiteriana de
2017: Nice Marques Baptista

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Amo o SENHOR,
porque ele ouve a minha voz e as minhas
súplicas. Porque inclinou para mim os seus
ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.”
(Salmo 116.1-2)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: I João 2.1-17; Efésios 2.8-
10 - Presb. Assuero Silva.

Coral Canuto Régis

TEMA DO DOMINGO:
“A Salvação é um ato; e a

 Santificação é um Processo”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Os Guerreiros se Preparam”

Os guerreiros se preparam
Para a grande luta

É Jesus, o Capitão,
Que avante os levará.
A mílicia dos remidos
Marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto
Na frente m’encontrar.
Até que O possa ver na glória,
Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

Eis os batalhões de Cristo
Prosseguindo avante,
Não os vês com que valor
Combatem contra o mal?
Podes tu ficar dormindo,
Mesmo vacilante,
Quando atacam outros a Belial?

Dá-te pressa, não vaciles,
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar Ao lado do Senhor;
Entra na batalha
Onde mais o fogo inflama,
E peleja contra o tentador!

A peleja é tremenda, torna-se renhida,
Mas são poucos
Os soldados para batalhar;
Ó vem libertar
As pobres almas oprimidas
De quem furioso, as quer tragar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anotações

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Teu amor não falha”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “O SENHOR é a minha luz e

a minha salvação; de quem terei medo?
O SENHOR é a fortaleza da minha
vida; a quem temerei?” (Salmo 27.1)

Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Dirigente: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Congregação: “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!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

Cântico
“Tu és Santo”

Homens Mulheres
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)

(1 e 2) Homens
E eu canto e louvo,
Ao Rei que é digno.
E eu amo e adoro,
Diante dele me prostro.

(1) Mulheres
Ele é meu Senhor, Ele é Rei dos Reis.
Ele é Pai de amor, Poderoso Deus.
É Emanuel, Ele é o grande Eu sou.
Ele é o cordeiro que me salvou!

(2) Mulheres
Ele vivo está, Ele ressurgiu,
Sempre reinará, sempre existiu.
Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim,
Salvador e Messias, amigo pra mim.

Todos
Príncipe da paz, só por ele eu viverei.”

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.

Confiarei em Ti, Senhor,
Minha esperança está em Ti.
Não há maior prazer do que saber que meu
Deus cuida de mim.

Meu futuro está seguro em Tuas mãos,
Não importa as circunstâncias.
Permanecerei firmado nas promessas
Que o Senhor me fez!

Oração de Consagração: Diác. Vitor Hugo.

Pastorais


