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Semelhantes a quem?

Todos quantos se dizem seguidores de Jesus e se autoproclamam discípulos
devem ter as características d’Ele. O próprio Senhor afirma no Evangelho de João
no capítulo 14, verso 21 que “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o
que me ama”. Em outras palavras, “a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para
que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5.16).
No convívio e nas relações, devemos ser, em tudo, semelhantes a Cristo.

Nessa perspectiva, torna-se relevante refletir a respeito de: o que é refletido
quando nos olhamos no espelho? Com quem de fato nos parecemos? As nossas
atitudes, caráter e sentimentos se assemelham aos de quem? Em Romanos 8. 23, o
Texto Sagrado afirma: “Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes a imagem de seu Filho...”. Devemos parecer com Cristo; agir, falar,
pensar e sentir como Ele.

Por outro lado, sabemos que “o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir...”
(Jo 10. 10). E infelizmente se percebe que, por vezes, há indivíduos que evidenciam
características associadas ao roubo da paz, à morte de sentimentos e à destruição
de tudo à sua volta.

Esse antagonismo entre a identidade com Cristo e a conformidade com os
padrões deste mundo, que jaz no maligno, gera uma postura, por vezes, radical e
acusadora, levando muitos crentes a uma conduta semelhante a de Jean Paul Sartre,
que afirma que “o inferno são os outros”.

Dessa forma, existe no consciente coletivo cristão, na mente dos crentes, a
busca pela vitória sobre o diabo... Muito se fala em amarrá-lo, repreendê-lo... Essas
são atitudes corretas e a preocupação, mais que pertinente. Porém, gostaria de
pensar no “diabo” que está dentro e não no que está fora, que influencia as atitudes,
os pensamentos e os sentimentos... Não falo da possessão, mas das atitudes
contrárias às orientações de Cristo. Que são associadas aos poderes das trevas e
não ao reino de Deus. Sendo assim, existem, por vezes, pensamentos e sentimentos
diabólicos dentro de nós, isso mesmo, dentro de nós...

Um Homem segundo o coração de Deus

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Provérbios 4.23

Durante minha caminhada Cristã tenho todos os dias andado e conversado com
Deus sobre tudo o que tenho que fazer. Isso acontece não pelo fato de eu não ser uma
pessoa esclarecida ou que não tenha informação, de um modo geral, sobre as coisas. Depois
de anos nessa igreja numa caminhada constante de estudos e ensinos da palavra de Deus, eu
entendi que melhor do que ser aquele que procura Deus é ser aquele a quem Ele procura.

Sendo assim, uma das coisas que aprendi em Sua palavra é que Deus não vê meus
bens. O que eu tiver de mais valioso pra Deus isso é nada. Ele não me procura pelo que eu
tenho e sim pelo o que eu sou. “Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência,
nem para a grandeza da sua estatura (...); porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que
está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração”. 1 Samuel 16:7.  Meu choro pode ser em
vão se eu agir segundo minhas inclinações. Deus sabe de tudo que preciso. “Não andeis, pois,
inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas
os gentios procuram. Decerto vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas;” Mateus
6:31,32. Caminhar com Cristo, obedecer a Sua palavra não é sinônimo de ser abastado e
livre de problemas. “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo”. João 16:33. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus vê
o seu coração. Exercite-se na palavra de Deus.

Por fim, Deus não chama quem não tem capacidade de enfrentar problemas. Fique
à vontade em manter-se frustradinho em seu canto. Se você já diz não de cara para primeira
adversidade que lhe aparece Deus não vai ao seu encontro. Ele não te procurará porque Ele
sabe que você vai desistir e dizer não. O último ensinamento sobre esse tema está em Lucas
5. 1-6. Jesus está próximo ao lago de Genesaré e com Ele havia uma multidão. Os pescadores,
dentre eles Simão, lavavam as redes após uma noite de tentativa de pesca, pois no dia
seguinte retornariam ao trabalho. Havendo, pois, Jesus dirigido-se a Simão com a orientação
de tornar ao mar e lançar as redes assim o fez. Grande era a quantidade de peixes que fora
necessário chamar seus companheiros.

Deus está a sua procura. Não permita que as coisas valham mais que seu reino e a
sua justiça. A cada um Ele dará conforme a Sua medida. Seja um Homem segundo o
coração de Deus.

Esron Plácido

Culto Jovem: O melhor lugar das suas sextas-feiras é com a gente! Essa semana o pastor
Alex Barbosa trará a mensagem de Deus para as nossas vidas. Venha e traga um amigo. Será
uma bênção recebê-lo e estar terminando a semana na presença de Deus. Vem!!
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Ora, o “diabo de dentro” é construído pela nossa adesão à natureza do diabo,
que é ódio, mentira, sedução, dissimulação, manipulação, ganância, inveja, soberba
e culto a si mesmo.

Quem odeia, se ira e irado permanece, amargura-se e amargurado fica,
antipatiza e se tem por certo na manutenção da antipatia gratuita, e quem ama
apenas por conveniência e interesse — esse vai se tornar um ser-diabo.

Quem mente, e se alegra em mudar o caminho dos outros pelo engano, que
maquina como afirmação de inteligência e poder, que se deleita com o poder do
engano e da dissimulação — esse vai se tornar um ser-diabo.

Quem seduz e ludibria pelo prazer de ver o engano e a desilusão no próximo,
que usa a boa fé sem piedade, que come e joga fora e que se serve do próximo —
esse vai se tornar um ser-diabo.

Quem cobiça com a avidez da ganância e da insaciabilidade, quem não se
contenta nunca, quem usa de todos os meios para atingir seus fins, quem se alimenta
da própria volúpia como nutriente existencial e que não vê em qualquer limite uma
bênção, mas apenas uma maldição — esse vai se tornar um ser diabo.

Quem inveja... E existe para buscar tomar, possuir ou substituir um outro,
quem faz da vida uma competição de superação do próximo, quem não se alegra
com seu próprio ser, mas só se vê nas coisas que possua — esse vai se tornar um ser-
diabo.

Quem não vê nada e ninguém acima de si mesmo, que não teme a Deus,
não reverencia a vida e não aceita a existência e a experiência de outros — esse vai
se tornar um ser-diabo.

Quem não se arrepende..., quem não pede perdão e não perdoa..., quem
nunca admite o erro puro e simples e sem explicação..., quem jamais considera
silenciar mesmo tendo razão... e, sobretudo, quem foge de amar... — esse vai se
tornar um ser-diabo.

Dessa forma, resista ao diabo em você mesmo e ele fugirá de seu ser! Nessa
perspectiva, o mais importante é saber que somente se resiste ao diabo quando
decidimos em nós mesmos nos submetermos à potente mão de Deus, pois, Ele, a
Seu tempo, nos exaltará em toda forma de livramento. E isso não é um advento, nem um
evento, nem um dia..., mas um modo de ser e de vigiar; e, sobretudo, deve se tornar
o sondar constante do nosso coração, a fim de que as nossas atitudes sejam
direcionadas pelo Senhor. Somente assim cresceremos na consciência e no fato de
que o Príncipe desse mundo, o diabo, nada tem em nós. Sejamos, pois, imitadores
de Cristo.

Rev. Renato Porpino
Pastor Colaborador

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,  Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes
Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,  Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe
Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique
Gomes, João Luiz Lemos, João Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, 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 Caiuá (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

Nobre Visitante, Seja Bem-Vindo à
Catedral Presbiteriana do Rio
Sua presença nos privilegia e honra. Nós
o(a) recebemos com alegria e distinção.
Você, sua família e amigos são muito bem-
vindos! Sintam-se à vontade entre nós.
Adoremos e sirvamos juntos ao Senhor!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na quarta-
feira, dia 12 de julho, às 18:30h. Pastores e
presbíteros estão convocados!

Ministério de Comunicação Social e
Marketing
Estamos precisando de voluntários a fim
de participar de uma das equipes de som
ou vídeo. Você será treinado pelos nossos
atuais operadores na área escolhida. Caso
você esteja interessado, procure o Presb.
Luís Alberto ou o Diác. Marcelo Freitas.

AGRADECIMENTO
Agradecemos o carinho através de abraços,
mensagens e orações dos pastores, amigos
e irmãos, que no momento de despedida
da nossa mãe, sogra e avó – NILZA
GONÇALVES, estiveram ao nosso lado.
Nosso coração está em paz, pois sabemos
que ela já se encontra desfrutando da
presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao
nosso Deus, nossa gratidão e adoração pelo
tempo de convívio com nossa querida mãe.
Ligia Jardim e família. “Preciosa é aos
olhos do SENHOR a morte dos seus
santos” Sl 116.15

Reunião Preparatória para a XIX
Feira Missionária - No dia 11 de julho
(terça-feira), às 19h teremos a
nossa reunião para passarmos o layout
da feira com novas modificações. Por isso,
é imprescindível a presença de
representantes das seguintes áreas:
Sociedades internas, Intercessão, Conselho,
Junta Diaconal, Terra das Crianças, Barraca
da Alemanha, ECOS, Barraca do Pastel,
Ornamentação, Som, Bazar e Caixa.
Contamos com a presença de vocês!

Feira Missionária da Catedral!!!  Será no
dia  12 de agosto (sábado), a partir das 10h.
Venha participar com muita alegria e
conhecer nossos campos e associações
missionárias, interceder pelos missionários
na Tenda de Oração, saborear as mais
variadas comidas típicas do país e do
mundo, comprar no Bazar da Feira que se
tornou uma loja com muitas novidades para
você, deixar seus filhos participarem da
Terra das Crianças e se confraternizar
sentindo a rica e abençoada presença de
Deus. Teremos uma programação variada
com entrevistas missionárias, participações
de corais, desfile e muito mais. Convide seus
familiares e amigos. E nos ajude a
compartilhar o cartaz nas redes sociais.
Vamos dedicar um final de semana para
aqueles que dedicam uma vida inteira para
pregar o evangelho. XIX Feira Missionária
das Nações, um mundo de bênçãos espera
por você!
  
Bazar  Missionário – Já estamos
arrecadando roupas, sapatos, cintos, bolsas
para o nosso Bazar. Gostaríamos de contar
com o apoio da nossa Igreja para a
arrecadação. Todo dinheiro arrecadado
com as vendas é investido na obra
missionária. Por isso, pedimos a sua ajuda
para com carinho verificar em seu armário
algo que poderia abençoar outras pessoas.
As doações podem ser encaminhadas para
o Bazar ou sala da Leninha.

Coro Infanto-Juvenil
Irmãos, comunico que o recém-
reorganizado Coro Infanto-Juvenil, sob a
direção do irmão e maestro Ilem Vargas,
estará gravando uma participação para o
Programa Reencontro na TV Brasil, na rua
Gomes Freire, 440, às 9:50h, no próximo
dia 10/07. Os responsáveis que puderem
levar seus filhos entrem em contato com o
maestro neste domingo. Contamos com a
participação dos pais nos próximos ensaios
na sala 2 do subsolo, logo após o Culto
Infantil, e com as orações de todos os
irmãos.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 03: Atos 12.20-24
Terça-feira 04: Romanos 6.15-23
Quarta-feira 05: Lucas 10.38-42
Quinta-feira 06: Salmo 95
Sexta-feira 07: I Coríntios 9.24-27
Sábado 08: Gálatas 1.6-12
Domingo 09: Josué 22.10-34

MOTIVOS DE ORAÇÃO

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

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Mariana da Costa, Maria
Helena Sathler Gripp, Nancy Marques, Murilo, Abimael
Silva, Yuri Matos, Presb. Eli Simões, Iracema Maia
Ferreira, Elaine Medeiros, Lucy Castilho, Manoel Luiz
da Silva Neto, Rilvan Stutz, Isabel Machado, Angelina
Alves de Melo, Hilda Bastos, Pedro Abdo, Lucy Bonard
2 - Outros Motivos:  Acampamento da UPA.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Gabriel Pinto Gorne, Maria do Socorro Gomes Figueiredo Bezerra (Mary Bezerra),
Nely Seixas, Noemia Santos Gomes de Barros, Rogélia Garcia da Silveira.

Seg 03: Marcela de Oliveira Almeida Marques, Mônica Moreira da Silva Mota, Ricardo Dias
de Cantuária Farias.

Ter 04: Fátima Elisabete Pinto Yamaoka,  Rosa Maria de Oliveira, Tomaz Girardin Pimentel
Valmórbida.

Qua 05: Débora Sampaio de Moraes Lima, Érica Cristina Lessa Monteiro, Gláucia Maria
Alvarenga de Araújo, Jose Correia de Alencar Neto, Lara Caseira Muniz, Mariza Gomes Lins
Leite.

Qui 06: Celina Ângela Faria Costa Macrini, Eliana Maria Amarante, Guilherme Lopes Machado
da Costa, Maria Angélica de Oliveira Feitosa de Mello, Marlene Mandarino Alves, Nelma
Lúcia de Melo Mendes, Nívia Ferreira Paes, Priscila Freitas Couto, Presb. Sebastião Bueno
Olinto.

Sex 07: Aderbal Paulo Lima, Artur Martins da Costa, Carolina Seixas Moreira, Flávio Bastos
dos Santos Reis, Gilda Simon Leitão, Idalina Gomes Diniz, José Carlos do Rosário Sobral,
Lucia Regina Rocha de Carvalho, Maria de Lurdes Gonçalves de Souza, Marietta Ferreira
Leite, Mário Antônio de Moraes Machado, Mônica Regina Silveira Loureiro Santos, Raimunda
Prazeres Neta Sampaio (Dina).

Sáb 08: Daniel Santos Barbosa, Esther Botelho Alves Fusco, Fabio Arrighi, Irene Dias de
Aquino.

Aniversário de Casamento

Hoje: Cláudia Regina Oliveira Dohmann e Marcus Vinicius Dohmann Brandão.

Ter 04: Maria Cristina Souza Lima Marques e Alcenir Marques.

Qui 06: Sérgio Henrique de Oliveira Machado e Bruna Pelegrina Machado.

Sex 07: Sônia Maria Rodrigues Campello e Luiz Fernando Ribeiro de Almeida, André Luiz
Gomes Figueiredo Bezerra e Beatriz Klavin Ferreira Bezerra.

Sáb 08: Rosilda Maria de Barros e Paulo Honorio de Barros, Manoel de Paulo Menezes e
Sandra da Silva Menezes, Diác. Roberto Leite Marinho e Alessandra Lins da Silva
Marinho.



Notícias Gerais

Projeto Família no Altar
“... Orai uns pelos outros, para serdes
curados... Muito pode, por sua eficácia, a
súplica dos justos.” Tiago 5.16.
Semana de 26/06 a 02/07:
1 – Presb. Getro Ferreira da Cunha, Maria

Helena Lamiz Cunha e família.
2 – Nice Marques Batista e família.
3 – Creusa Reis de Souza Póvoa/Rodrigo de

Souza Póvoa Sabrina de Souza Póvoa.
4 – Roberto Monteiro Barboza, Edmar

Ferreira Monteiro Barboza e família.
5 – Samuel Gonçalves Dias, Rogéria de

Souza da Silva Dias, Samuel Gonçalves
Dias Júnior e família.

6 – Marlene Garcia da Silva e família.
      7 – Lucimar Santos de Araújo/Aline

dos Santos Santiago.

5ª Festa da Família de Deus, na Roça -
2017 - “Eita tempo bão!” Tempo de crise?
Que nada! Aqui só tivemos comunhão das
famílias, fartura, diversão e alegria.
Agradecemos a todos que participaram, e
tornaram o evento mais bonito, animado e
abençoado. Ano que vem tem mais...”A
Alegria do Senhor é a nossa força.”.
Uma realização de todas as Sociedades
Internas da Catedral. Juntos, com Deus,
somos mais fortes, para honra e glória do
Senhor!

Visitas Pastorais
“... estava enfermo e me visitastes...” Mt 25.36
1 – Abimael Silva – Hospital da Aeronáutica

– Rio Comprido – RJ – (duas visitas)
2 – Celina Leite – Hospital – Barra – RJ
3 – Sra. Iolanda Gonçalves – residência –

com celebração da Ceia.
As visitas foram realizadas pela equipe
pastoral e pela Mis. Leninha Maia.

Pão Diário
Qual é a razão? “...Teme a Deus e guarda
os seus mandamentos...” Ec 12.13.
A vida é curta. Viva para Deus.

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

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.

Semana de 03 a 09 de julho:
1 – Presb. Altair Lauro Bazeth, Dulcinete

Bazeth e família.
2 – Diác. Archidemes Campos, Irani da Silva

Pereira e família.
3 – Daniel Ebendinger, Camila Bastos

Ebendinger e família.
4 – Elenir Avillez do Amaral e família.
5 – Jeremias Barboza de Oliveira/Jonas de

Sousa.
6 – Antônia de Souza Werling de Oliveira/

Jessy José da Silva/Cleusa Rodrigues
Pinheiro.

7 – Anita Helena Lins/Ermila da Silva
Gerardini Pimentel.

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

Sexta-Feira:
20h - Culto Jovem - Salão Álvaro 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 BIMESTRAL:
“Vivendo pela fé

Sola Fide” (Maio / Junho)

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“Como Devemos Agir em Meio as

Tempestades?”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis. Leninha Maia.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Guilhermino Cunha; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Sem. Daniel Jardim.
Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas:
Rev. Romer Cardoso.
Próximo Domingo – 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas: Rev. Romer Cardoso.
Presbíteros: Hoje – 8h: Paulo Vieira da Costa; 10:30h: Renan Jardim; 19h: Roberto Corrêa.
Próximo Domingo – 8h: Holf  Hinden; 10:30h: Ruy Coelho; 19h: Walter José.
Próximo Domingo: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo Dowsley,
Paulo Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vítor Araújo, George Washington, Daniel Jardim, José Nei,
Luiz Cláudio, Carlos Cândido.
Púlpito – 8h: Vítor Araújo; 10:30h: George Washington; 19h: Daniel Jardim; Quinta - feira: Luiz
Cláudio e Carlos Cândido.
Próximo Domingo: Equipe Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen
Santos, Aux. de Diac. Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra,  Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina Brasil,
Filipe Agum, Paulo Ladeira, Leonardo Trindade.
Púlpito – 8h: Filipe Agum; 10:30h: Aux. de Diac. Elizabeth Sabino; 19h: Ricardo Bezerra; Quinta -
feira: Aux. de Diac. Ondina Brasil e Paulo Ladeira.
Recepção: Hoje – Regina Oliveira, Adriana Rocha, Ednalda Rodrigues. Noite: Rosa Lúcia.
Próximo Domingo – Mary Bezerra, Cleizi Souza. Noite: Creuza Póvoa.
Equipe de Áudio: Hoje – Manhã: Gabriel, Luiz Henrique. Noite: Leonardo Sayão, Ricardo Dowslwey
Próximo Domingo – Manhã: Newton Alvarez. Noite: Victor Mota.

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Valdir, Luciano, Maria Ivone.
Noite: Ricardo Cunha, Luciano, João Bastos.
Próximo Domingo:  Manhã: Piauí, Pedro Bragança, Mateus Levi.
Noite: Nery, Pedro Bragança, Pedro Henrique.

Música: Hoje – 8h: Coral Simonton/Organista: Ilem Vargas; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho;
10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Grupo Shekinah.
Próximo Domingo – 8h: Grupo de Louvor da UPH; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h:
Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UPA.



Sociedades Internas

oportunidade de se inscrever
presencialmente, já disponibilizamos o link
para inscrição online no site da nossa igreja!
Se você tem 12 a 18 anos, ou tem um filho
nessa idade, inscreva ele o quanto antes,
porque as vagas são limitadas.
 
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 o
pastor Renato Porpino ou Zoraya Lemos,
e estejam em oração!
 
EBA – Todo domingo, às 9:00h, temos
uma classe só para adolescentes onde
podemos aprender mais sobre a Bíblia e
entender mais sobre assuntos que às vezes
nos deixam com várias dúvidas! Sabemos
como a cama é confortável, e como
gostamos de ficar nela durante o fim de
semana, mas aprender mais sobre o nosso
Paizinho é muito mais gratificante! Programe
o seu despertador, tome aquele café
reforçado e venha participar dessa classe
conosco!
 
Devocionais – Teremos nossa amada
devocional esse domingo, com um baita
louvor e uma super mensagem, então não
se atrase para que possamos aproveitar ao
máximo! Teremos também novidades
fresquinhas do nosso acampamento, então
não deixem de ir! Esperamos vocês às
17:30h; 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), Instagram (upa.rio) e o

nosso canal no youtube com os vídeos dos
nossos acampas (UpaRio)! http://
www.facebook.com/UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Graça e paz aos queridos irmãos. Tem sido
tempos de muita alegria para nossa UPH,
graças a Deus que tem nos sustentado até aqui.

Nosso coral  UPH. Foi convidado para
estar participando do culto no congresso
Bienal da confederação Sinodal de SAFs do
SRJ,  dia 08/07, a partir das 9h na Igreja
Presbiteriana de Olaria, Rua Angélica Mota
314. Venha estar conosco neste dia de festa
e alegria...PSIU: Quem chegar 8:30h esta
convidado a um delicioso cafezinho
preparado pela SAF ...vai perder? não perca
este evento, meu irmão!

Próxima Reunião dia 16 de Julho, às 18h,
na sala da UPH,tempo de aprendizado e
oração.

Vem Aí:
I SEMINÁRIO ARTE E FÉ (COM

GLADIR CABRAL E OUTROS)
ACAMPA-UPH (COM GERSON

BORGES E LUIZ SAYÃO)
I FÉ E CAFÉ, fortalecimento em

meio as crises.
FIQUE ATENTO AS
PROGRAMAÇÕES E AOS CARTAZES
E MÍDIAS COM DATAS DOS
EVENTOS,NÃO PERCAMOS AS
OPORTUNIDADES DE ESTARMOS
JUNTOS CRESCENDO NA FÉ E
AMOR EM CRISTO JESUS.
mailto:jd@catedralrio.org.br
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segura quanto ao “Revestimento santo do
nosso relacionamento familiar”, abordando
a integridade no lar cristão; a comunicação
conjugal; a liberdade financeira e o
propósito de Deus para o sexo. Nossa
próxima reunião de Estudo e Oração será
dia 11 de Julho, meditando sobre a
Armadura de Deus!. Programe-se, venha,
ouça, participe! E deixe a Palavra de Deus
ser a base sólida da sua Família em
Construção!

Alegrai-vos com os que se alegram –
registramos com alegria o nascimento, no
dia 24 Jun do Pedro, com 51,5 cm de altura
e 3.460 gramas, filho bendito da Débora e
Daniel e netinho dos Encontreiros Natalice
e Maurício.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Acima de tudo,
porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da
perfeição. (Colossenses 3:14)

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”

Agenda e Ficha de Inscrição – Nossa
agenda atualizada está à disposição para
todos os Encontreiros. Onde? Na internet,
no site da Catedral
(www.catedralrio.org.br). Não fique de
fora, Participe!

OÁSIS

Participe! Você poderá participar do grupo
de louvor, das reuniões de oração, das

devocionais, das Tardes festivas , passeios,
encontros com sopas. Não fique sozinho.
Venha! Integre-se!

Reunião de oração: Segunda-feira, 03/07,
às 19h. Estaremos orando por nossa igreja,
família, amigos  e país.

Não perca!! A Mis. Leninha Maia estará
apresentando uma série de palestras
baseadas no livro de Charles R. Swindoll.
Davi, um homem segundo o coração de
Deus. Dia 03/07/2017 às 19:30h, logo após
a reunião de oração. Você não pode perder!!

Grupo de louvor:  03/07 às 16h. Ensaios
no templo.

Devocional 09/07/2017. Venha e traga um
visitante, não deixe o seu amigo sozinho,
convide-o  a participar da integração do
povo de Deus.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

 Acampamento: O acampamento de
inverno de 2017 da UPA-Rio está chegando!
O tema dessa vez será “The Only Reason
Why” (O Único Motivo)! Será uma
experiência incrível, de 26 a 30 de julho em
Bananal - SP, no acampamento Vale de
Bênçãos. Nossos preletores serão o Pr.
Marco Vinicio (MV) da Igreja Presbiteriana
da Barra e o nosso querido Marcinho Maia!
 
Inscrições. Serão todo domingo após os
cultos, no hall da cantina da igreja, ou durante
as devocionais, sendo necessário o
pagamento de 330 reais (com possibilidade
de parcelamento). É só procurar um
membro da diretoria, a tia Zoraya ou o
pastor Renato. E caso você não tenha a



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Escola Bíblica Dominical

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em todo

o tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)

Congregação: “Gloriar-se-á no
SENHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão.” (Salmo 34.2)

Congregação: “Engrandecei o
SENHOR comigo, e todos, à uma, lhe
exaltemos o nome.” (Salmo 34.3)

Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade; tremei diante dele, todas
as terras.” (Salmo 96.9)

114 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilho Celeste”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

 HNC 63 - (Hinário Novo Cântico)
“Conta as Bênçãos”

1º e 4º estrofes

Oração de Consagração: Diác. Vitor
Araújo.

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Hebreus 10. 16-22 - Presb.
Paulo Vieira da Costa.

Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“Aproximemo-nos de Deus.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“A Alegria Está no Coração”

A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele
que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso,
que vem do nosso Senhor,
é o amor que só tem
quem já conhece a Jesus!
Aleluia! (7x)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

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 julho, na segunda-feira 03 de
julho às 19h.
Visitação - Essa é uma atribuição da Junta
Diaconal e uma ordenança do nosso
Senhor Jesus Cristo. Sejamos canal e
instrumento de graça, esperança e alegria
para nossos irmãos que se
encontram enfermos ou enfrentando lutas
que os tiraram de nossa comunhão, isso
através de visitação, oração, telefonemas,
atenção, cuidado e amor. Se Você tomar
conhecimento de algum irmão que está
precisando de visitação, informe à Junta
Diaconal.

Atendimento Eficaz - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, e a
procura por assistência tem sido muito
grande. Mas esses atendimentos tem que ser
realizados com atenção, critério e amor,
visando ajudar quem precisa de fato, e não
sermos enganados por aproveitadores. O
principal fruto que temos a oferecer na Casa
de Deus é o do Espírito Santo!, ao receber
um pedido de auxílio de um
desconhecido NÃO DÊ DINHEIRO,
convide-o a participar do Culto, a ouvir a
Palavra de Deus, e a colocar diante de Deus
sua causa. Em seguida, encaminhe este
irmão à Junta Diaconal para que o
atendimento iniciado seja concluído.

Banco de Oportunidades - O canal de
comunicação oficial com a JD é o e-
mail: jd@ catedralrio.org.br. Através desse
canal é possível a troca de informações
sobre currículos e oferecimento de

oportunidades. Rogamos à Igreja que esteja
em oração por esta iniciativa, que a Boa Mão
do Senhor esteja conduzindo todo
processo, trabalhando nos corações dos
envolvidos e agindo com provisão sobre a
vida de seus servos.

Culto ao Senhor - “A minha casa será
chamada Casa de Oração” Mt 21:13 A
Catedral Presbiteriana do Rio é Casa de
Oração do Senhor, local de cultuar ao Deus
Vivo, de adoração reverente e respeitosa ao
Senhor da Igreja e de nossas vidas.
Louvamos ao Senhor pela liberdade que
temos em nossa pátria de cultuá-lo, e somos
chamados a fazer isso de forma reverente
e racional. Entre para adorar, coloque nos
pés do Senhor aquilo que aflige o seu
coração, alimente-se com vontade da
Palavra Viva, louve com alegria e em
gratidão, sirva ao seu próximo com amor.
Deus te Abençoe!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Plenária - dia 6, 5ª feira, às
13h.30 Momento Ana, sala Myriam
Duffrayer, às 14h30 , plenária no Templo.
Venha participar e ter uma tarde abençoada.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Reunião mensal– No último dia 27 de
junho, em continuidade ao tema do ano,
contamos com a presença do nosso querido
Dr Luiz Caseira como preletor, quando
foi tratado sobre o sub tema “Erguendo
as paredes” do nosso lar. Uma orientação



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “E entoavam novo cântico,

dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação.” (Apocalipse 5.9)

Presbíteros: “E para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipse 5.10)

Pastores: “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” (Apocalipse 5.11)

Coral: “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 5.12)

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “ 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.” (I Crônicas 29.14 e 17)

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

307 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Santa Peleja” – 1ªe 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. George
Washington.
Pastorais
Projeto Família no Altar

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Atos 27:9-26 - Presb. Renan
Jardim.
Coral Canuto Régis

TEMA DO DOMINGO:
“Como Devemos Agir em Meio às

Tempestades?”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas
transgressões. Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. Pois eu conheço as minhas
transgressões, e o meu pecado está
sempre diante de mim. Purifica-me com
hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei
mais alvo que a neve. Cria em mim, ó
Deus, um coração puro e renova dentro
de mim um espírito inabalável.” (Salmo
51.1-3,7 e 10)



Liturgia

Ele tomou sobre si as nossas maldições,
 Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou para nos resgatar
das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos.
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Como é Precioso, irmão”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você,
No amor do nosso Pai,
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia de Senhor
Ministração do Pão

251 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Pão da Vida”

Cântico
“Jesus em Tua Presença”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti,
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!         (Bis)

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui !        (bis)

Ministração do Vinho

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

Cântico
“Cristo Levou Sobre Si”

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Liturgia

Se Deus fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, Ele é Deus.
Se a porta abrir, Ele é Deus.
Mas se fechar, continua sendo Deus!

Se a doença vier, Ele é Deus.
Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus.
Mas se não der, continua sendo Deus!

Não o adoro pelo que Ele faz,
Eu o adoro pelo que Ele é.
Haja o que houver, sempre será Deus!

Se Deus fizer...
Deus é Deus!  4x

TEMA DO DOMINGO:
“Encontros que curam”

Mensagem: Mis. Leninha Maia.

ENVIO

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Ele Vem Pra Te Salvar”

Diga para os temerosos,
Não há nada a temer,
Poderoso é o teu Senhor!
Quando clamas Seu nome
Ele então virá.

Ele vem pra te salvar,
Ele vem para te salvar.

Diga ao cansado, o teu Senhor virá!
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar.
Ele vem para te salvar.

Contempla ao Senhor e te levantarás.
Ele vem para te salvar!

Diga para os abatidos,
Não percam a fé,
Poderoso é o teu Senhor!
Quando clama Seu nome
Ele então virá!

Ele é o teu refúgio em meio às lutas,
Um escudo na tempestade,
Uma torre na tristeza,
Fortaleza em meio à batalha!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Quebrantado”

Eu olho para a cruz
E para a cruz eu vou,
Do seu sofrer participar,
Da sua obra vou cantar.

O meu salvador
Na cruz mostrou
O amor do pai,
O justo Deus

Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu,
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por seu amor.

Imerecida vida de graça recebi,
Por sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, eu estava condenado,
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado!

Impressionante é o seu amor:
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel!

Recessional

Anotações
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Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Pela Fé”
Pela fé
No Filho de Deus
Sou vencedor.

Todo mal
Afasta de mim
Cristo Senhor.

Tudo posso em Jesus,
Meu fiel e bom Pastor.
Digno é de receber todo louvor.
Digno é de receber todo louvor.

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu

santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)

Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza.” (Salmo 150.2)

Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.”
(Salmo 150.3)

Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.” (Salmo 150.4)

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.”
(Salmo 150.5)

Cântico
“Se Não For Pra Te Adorar”

Se não for pra te adorar,
ara que nasci
Se não for pra te servir,
Porque eu estou aqui
Sim eu quero te adorar, te adorar
Senhor estou aqui (4x)

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!

Cântico
“Tu És Santo”

Tu és santo (homens)
Tu és santo (mulheres)
Poderoso (homens)
Poderoso (mulheres)
Tu és digno (homens)
Tu és digno (mulheres)
De adoração (homens)
De adoração (mulheres)
Eu te sigo (homens)
Eu te sigo (mulheres)
Eu te ouço (homens)
Eu te ouço (mulheres)
Para sempre (homens)
Para sempre (mulheres)
Te amarei (homens)
Te amarei (mulheres)

(homens) (mulheres)
E eu canto (ele é o meu Senhor)
E louvo (ele é o rei dos reis)
Ao rei que (ele é o pai de amor)
É digno. (poderoso Deus)
Eu o amo (é o Emanuel)
E adoro (é o grande eu sou)
Diante dele eu (ele é o Cordeiro)
Me prostro. (que me salvou)
E eu canto (ele vivo está)
E louvo (ele ressurgiu)
Ao rei que (sempre reinará(
É digno. (ele sempre existiu)
Eu o amo (ele é o alfa, ômega)
E adoro, (início e fim)
Diante dele eu    (salvador e Messias)
Me prostro. (amigo para mim).

Príncipe da paz, só por ele eu viverei!

Liturgia

Cântico
“Tu És Soberano”

Tu és Soberano sobre a Terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem, tu és Tremendo

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

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Entrega”

Te dou meu coração
E tudo que há em mim,
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei!

Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou,
O orgulho vou trocar
Pela vida do Senhor

E eu entrego tudo a Ti
Tudo a Ti

Eu canto esta canção
De entrega a Ti, Jesus
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
A Teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria,
Partilhando Tua dor!

Oração de Consagração: Diác. Daniel
Jardim.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE DE

DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Eu Me Rendo”

A ti eu vou clamar,
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti.

Por ti vou caminhar,
Tu és a direção,
O sol a me guiar.

Tudo pode passar,
Teu amor jamais me deixará.
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim.
Preparado pra mim.

Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço nos teus braços
Onde encontro meu refúgio.
Jesus, eis-me aqui!
Jesus, eis-me aqui!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: João 11.1- 8; 33 a 36 - Presb.
Roberto Corrêa.

Cântico
“Deus é Deus”

Minha fé não está firmada
Nas coisas que podes fazer
Eu aprendi a Te adorar pelo que és

Dele vêm o sim e o amém,
Somente dele e mais ninguém.
A Deus seja o louvor!


