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O Deus que Conhece e Cuida de Mim

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR;
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me
invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. ” (Jeremias 29:11-14)

Na esfera espiritual nossa mente é limitada. Enxergamos nada do que está à
frente e muito pouco do que está dentro de nós. Como seres espirituais, somos
muito limitados. Mas Deus nos ama e isso basta! Ele conhece o passado, o presente
e o futuro. Deus nos conhece por dentro. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos.
A palavra nem chegou a nossa língua e Deus já a conhece toda. (Salmo 139:4).

Quando estamos emocionalmente bem, saltamos de alegria e pensamos ser
espirituais e muito íntimos de Deus. E Ele que pesa todas as coisas, olha para nós
com olhar paternal, mas firme e diz: “Você nem sabe que é miserável, cego e nu...”
(Apocalipse 3:17). Quando estamos emocionalmente abalados, descemos a ladeira
e, pensando ser o fim e ao menor sinal de reprovação já imaginamos que as pessoas
estão dizendo: “O teu Deus onde está? (Salmo 42:3). Mas Deus novamente diz: “Não
temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu...” e “Visto que foste precioso aos
meus olhos, também foste honrado, e eu te amei...” (Isaias 43:1 e 4). Logo, diante da frieza
e dureza de coração Sua Palavra é como “martelo que esmiúça a penha” (Jeremias
23:29), mas quando estamos em lágrimas, Sua Palavra é bálsamo para a vida,
refrigério para a alma (Salmo 81:16).

Viver os conflitos da existência humana e ser guiado pelo conselho de Deus
até ser recebido por Ele mesmo na glória (Salmo 73:24) será, pois, o grande desafio
do cristão. Para isso, sugiro observar os conselhos a seguir:

1. Não dá para depender de nós mesmos - “Confie no Senhor de todo o seu
coração e não se apóie em seu próprio entendimento.” (Provérbios 3:5). E porque não
podemos depender de nós mesmos?

Em primeiro lugar porque não conhecemos o futuro. Ao Senhor pertence
o amanhã. A Bíblia diz: “Ouçam agora, vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta
ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem
sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida?... Ao invés disso, deveriam dizer: Se
o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo” (Tiago 4:13-15).

Em segundo lugar, não temos controle sobre o tempo. “Quem de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?” (Mateus 6:27). 2

Em terceiro lugar porque a vida é frágil. “...tu arrastas os homens; são breves
como o sono; são como a relva que brota ao amanhecer; germina e brota pela manhã, mas, à
tarde, murcha e seca.” (Salmo 90:5-6)

2. O que fazer então? Enquanto cremos, vamos cantar:
Vamos cantar que devemos “aprender” mais de Deus. Afinal Jesus

disse: “...Aprendei de mim...” (Mateus 11:29)
Eu preciso aprender um pouco aqui,
Eu preciso aprender um pouco ali,
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das suas asas.
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa.
E não ando sozinho não estou sozinho
Pois sei: Deus cuida de mim!
Vamos cantar que devemos “confiar e depender” de Deus. Afinal Jesus

disse: “Sem mim nada podeis fazer...” (João 15:5)
Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar.
Eu só confio no Senhor, Sigo a cantar.
Se o sol chegar a escurecer, E o céu nublar,
Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar.
Vamos cantar que devemos “valorizar” o que Deus valoriza. Afinal:

“Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou
palha, sua obra será mostrada, porque o Dia a trará à luz; pois será revelada pelo fogo, que
provará a qualidade da obra de cada um.” (1 Corintios 3:12-13)

Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
De todo mal liberta-me, Senhor,
Também da transgressão que oculta for.
Vem me limpar dos vis pecados meus,
Conforme prometeste, meu bom Deus.
Faze-me arder e consumir de amor,
Pois quero te magnificar, Senhor. (Hino 67, HNC)
Devemos, por fim, valorizar a “oração”; isto é, “orar” com dependência

de Deus e “ação” com coerência na Palavra. Afinal, Deus mesmo diz: “Quando
vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos; mesmo que multipliquem
as suas orações, não as escutarei! As suas mãos estão cheias de sangue! Lavem-se! Limpem-se!
Removam suas más obras para longe da minha vista! Parem de fazer o mal.” (Isaías 1:15-16)

Tal como estou, sem me esquivar,
Me entrego a quem me quis salvar.
Pois padeceste em meu lugar,
Ó Salvador, eu venho a ti. (Hino 217 HNC)
“De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos;

porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as
que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.” (Eclesiastes 12:13-14)

Rev. Jorge Luiz Patrocinio
Pastor Efetiva



Notícias Gerais

Projeto Família no Altar
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda família,
tanto no céu como na terra.” Efésios 3.14-15.

Semana de 29/05 a 04/06:
1 – Presb. Roberto Corrêa, Ruth Corrêa e

Alice Lugarinho.
2 – Presb. Denilson Sevilha, Cristiane

Sevilha e Gustavo.
3 – Maurício Pereira Nascimento e

Natalice Nascimento.
4 – Leila Gomes de Barros e Nadir Gomes

de Barros.
5 – Raimundo Plácido Filho, Edinar Vieira

Plácido, Eros e Esron.
6 – Fernando Toledo, Francis Gonçalves e

Cristal.
7 – Presb. João da Costa Cordeiro e Zilá

Cordeiro.

Semana de 05/06 a 11/06:
1 – Presb. Gelbson Veloso Improta, Gláucia

Improta, Gélcia Moreira Improta e
Ana.

2 – Willian Torres Fernandes e Claucedides
Torres Fernandes.

3 – Daleth de Souza Medeiros/Elaine de
Souza Medeiros.

4 – Divino Peixoto e Leila dos Santos
Peixoto.

5 – Elias Saud e Jane Saud.
6 – Evanilde Silva Rodrigues/Eleny Silva.
7 – Iaco Lobo de Souza e Valquíria Helena

Lobo de Souza.

Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana do
Rio
Visitante, é um privilégio tê-lo (a) neste dia
conosco. Sua presença nos alegra e nos
honra. Como Igreja-Mãe do
Presbiterianismo Nacional, nós o(a)
acolhemos com distinção e amor fraternal.
Fique à vontade entre nós. Sinta-se como
se estivesse na sua própria igreja. Adoremos
juntos ao Senhor!

5ª Festa da Família de Deus na Roça 2017
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
1º de Julho, das 15h às 21h. Os convites
estão sendo vendidos, a partir deste
domingo, na área de convivência, em frente
à Cantina, após os Cultos. Não deixe para
última hora. Garanta seu convite e de seus
familiares e amigos! Serão momentos de
muita comunhão e alegria, das famílias, na
presença do nosso Deus. Prepare-se! Vai ser
“bão” por demais. Uma realização de todas
as Sociedades Internas da Catedral
Presbiteriana do Rio. Juntos, somos mais
fortes!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 07 de juhnho, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados e
a igreja convidada a orar por seus líderes
espirituais.

Recebimento de Novos Membros
No domingo passado, durante o culto
matutino, recebemos com alegria os irmãos
abaixo relacionados:

Por transferência:  Pb Samuel Mendonça
da Mota, Francisca Maria de Oliveira Mota,
Érika de Oliveira Mota, Nicole Oliveira
Mota (filhas do casal).

Por Jurisdição Ex-Offício: Cíntia Luiz
Souza Cardoso (acompanhada de sua filha
Sofia Luíza de Souza Lancelotti, Caroline
Cúrcio Barbosa Vieira, Nathália Nascimento
Pereira. Que o Senhor abençoe estes irmãos,
é a nossa oração.

Notícias Gerais

Cofrinho Missionário
Hoje em todos os cultos teremos a distribuição
dos cofrinhos missionários. É uma grande
oportunidade de nos envolvermos com a
obra Missionária e fazermos a diferença em
nome de Jesus na pregação do evangelho.
Gostaríamos de contar com você para juntos
termos a maior marcha Missionária da história
da nossa igreja no 2º domingo de Agosto. Até
lá contamos com o seu carinho e convidamos
você para participar pegando na hora da
Marcha  um cofrinho e levando para casa.
“Missões se faz com os pés dos que vão, com
os joelhos dos que oram e com as mãos dos
que contribuem”.

Arrecadação para o Bazar Missionário
de Inverno
Já estamos a todo vapor recebendo doações
para o Bazar Missionário. O nosso primeiro
encontro para vendas e arrumação será no
dia 24/06 (sábado), a partir das 9h, em nossa
Igreja. Faremos um café da manhã
comunitário e contamos com a ajuda de
vocês para o lanchinho como suco, bolo,
pãozinho e etc. Solicitamos também
doações de roupas, calçados e acessórios:
Tudo lavado, consertado e passado (isso nos
facilita muito). Aproveite para dar aquela
arrumação no armário de toda família:
sempre temos algo que alguém pode usar.
Todo valor arrecadado é destinado para
Missões. Venha! Você se surpreenderá!

Próximo Domingo! DIP – Dia da Igreja
Perseguida
É um dia de intercessão pelos cristãos
perseguidos ao redor do mundo. Igrejas do
Brasil inteiro dispõem seus cultos ou parte
deles para fazer algo em prol de quem é
perseguido por amor a Cristo. Estima-se
que, atualmente, cerca de 215 milhões de
cristãos enfrentam algum tipo de hostilidade.
O Ministério de Missões da nossa Igreja
levará um momento de reflexão nos cultos,
mas também de intercessão para que o
Senhor fortaleça nossos irmãos perseguidos
a perseverar firmes no evangelho.  Teremos
uma exposição de fotos e materiais  de
Missões no dia 11 de junho após os cultos
no hall da Igreja.

Oásis em Teresópolis
No dia 17 de junho faremos um passeio
maravilhoso na cidade de Teresópolis.
Vamos visitar a CBF, Feirinha de Artesanato,
o Orquidário e fecharemos com um culto
na Casa da mentora do Oásis, a mis. Leninha.
Maiores informações com a diretoria do
Oásis. Pois Oásis é Vida, Valorização,
Doação e Amor.

Rumo ao Abrigo Presbiteriano
Contamos com sua presença, dia 10 de
junho, próximo sábado, nas comemorações
do 57º aniversário dessa instituição, a partir
das 10 h com Culto de Gratidão ao Senhor
e Santa Ceia; às 12h Churrasco( R$ 30,00);
 15h Chá da Lalá( R$ 20,00). Convites à
venda no local. Prestigie essa obra social.
Rua Lins de Vasconcelos, 419.

UMP informações
1) Bolsas para o acampamento
Em breve teremos o acampamento da
UMP e muitos jovens não têm condições
financeiras para ir. Se você quiser abençoar
alguém com uma bolsa integral ou parcial,
procure alguém da diretoria!

2) Doações para o abrigo
Nos acampamentos da UMP nós sempre
fazemos uma ação social no lar São Vicente
para idosos. Estamos vendendo fichas no
valor de R$20,00 para arrecadar dinheiro
para as compras de alimentos não perecíveis
e fraldas geriátricas. Você também pode
contribuir doando itens de higiene pessoal
ou fraldas. Se você quiser ajudar, procure
qualquer membro da diretoria ou algum dos
nossos secretários!!

Avalie Sua Vida, quinta-feira, às 18:30h
Prosseguiremos no estudo do livro “Avalie
a sua vida” de Wesley Duewel. O Rev.
Renato Porpino ministrará “Avalie Sua Vida
pelo sacrifício e Avalie Sua Vida Por Como
Você Glorifica a Deus.” Participe. Venha
crescer no conhecimento de Deus e de sua
palavra.





Culto Devocional - 8h

Liturgia

Escola Bíblica Dominical

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

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”

CONSAGRE COM ALEGRIA

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

Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos.

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 12. 41-44 - Presb.
Guilherme Sayão.

Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“Orientando as nossas atitudes”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor,
Minha vida oferecer,
Como oferta de amor,
Em sacrifício.
Quero minha vida
A ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra te adorar
Foi que eu nasci,
Cumpre em mim
O teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia
Eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
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)

Pastores: “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)

Coral: “Ora, àquele que é poderoso para vos
confirmar segundo o meu evangelho e a
pregação de Jesus Cristo, conforme a
revelação do mistério guardado em silêncio
nos tempos eternos,” (Romanos 16.25)

Dirigente: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo
o mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.26)

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada glória,
por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos
séculos. Amém!” (Romanos 16.27)

47 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor e Glória”

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 HPCC - (Hinário Para o Culto Cristão)
“Já Refulge a Glória Eterna”

1 - 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.

2 - 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.

3 - 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.

4 - 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.

297 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Chamada Final”

Oração de Consagração: Diác. Archidemes
Campos.

Pastorais

Projeto Famílias no altar

Liturgia

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: João 1:43-51 Presb.
Guilherme Simon.
Coral Canuto Régis

TEMA DO DOMINGO:
c
Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice. Se, porém,
andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos
nos enganamos, e a verdade não está em
nós. Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
(I Coríntios 11.28, I João 1.7-9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão:

88 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Amor Perene”

Cântico
“Tudo Que Jesus Conquistou”

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

Ministração do Vinho:

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

Cântico
“Vivi Tão Longe do Senhor”

Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar,
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.
Seu maravilhoso olhar  (Bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar.
Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.
Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador!

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Alto Preço”

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

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional



Liturgia

Culto Vespertino - 19h
Prelúdio

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR

SEUS ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza,

tanto da sabedoria como do
conhecimento de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis, os seus caminhos!”
(Romanos 11.33)

Congregação: “Quem, pois, conheceu a
mente do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro?” (Romanos 11.34)

Dirigente: “Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído?”
(Romanos 11.35)

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém!” (Romanos 11.36)

Cântico:
“Quero Louvar-te”

Quero louvar-te.
Sempre mais e mais,
Quero louvar-te,
Sempre mais e mais.
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero louvar-te.

Quero adorar-te,
Sempre mais e mais.
Quero adorar-te,
Sempre mais e mais.
Buscar o teu querer,
Tua graça conhecer,
Quero adorar-te.

As aves do céu
Cantam para ti,
As feras do campo
Refletem teu poder.
Quero louvar,
Quero levantar as minhas mãos a ti

        Cântico:
“És Tu”

És tu
Única razão
Da minha adoração,
Ó Jesus!

És tu
Única esperança
Que anelo ter,
Ó Jesus!

Confiei em ti, fui ajudado,
Tu salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração,
Com meu canto te louvarei!

Eu te louvarei
Te glorificarei
Eu te louvarei meu bom Jesus

Oração de Adoração e Louvor

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!

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS

AO SENHOR

177 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firme Nas Promessas”

Oração de Consagração: Diác. Paulo
Freitas.

Pastorais

Liturgia

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico:
“Vaso Novo”

Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo.

Como tu queres, Senhor amado, 
Tu és o oleiro, e eu o vaso. 
Quebra a minha vida e faze-a de novo. 
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: I Reis 19.1-18 - Presb. João
Bastos.

Cântico:
“Deus é Fiel”

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim,
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam para mim

As vezes eu posso passar
Uma noite inteira a chorar,
Mas sei que meu Deus,
Logo pela manha
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.

TEMA DO DOMINGO:
“Servo de Deus em Crise”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

ENVIO

 SERVINDO AO SENHOR

COM ALEGRIA

Cântico
“Teu Amor não Falha”

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

Mesmo sem merecer
Tua graça se derrama sobre mim:
Teu amor não falha!

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

Se vento é forte
E profundo o mar,
Tua presença vem me amparar:
Teu amor não falha!

Difícil era o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha!

Tu fazes que tudo
Coopere para o meu bem!

Bênção Apostólica
Quíntuplo 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 nossa Reunião
Ordinária de Junho, na segunda-feira, 05Jun17 às
19h. Solicitamos aos irmãos a pontualidade para
que possamos realizar a reunião com eficiência e
terminar até às 22h. Separe essa data, e venha estar
conosco pensando e realizando o ministério que
o Senhor confiou em nossas mãos.

Visita - ”...estava enfermo, e me visitastes...”
(Mt 25:36) 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, orações, 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 - Seja Muito Bem-vindo à Casa
de Deus! Aqui é local de respeito, adoração, louvor
e oração ao Deus Vivo.Aproveite a

oportunidade: Guarde seu celular (em modo
silencioso), Deixe a conversa descontraída para
depois do culto, Ajoelhe-se e coloque em oração
diante do Senhor os seus problemas e ansiedades,
Demonstre sua gratidão e fé ofertando com alegria,
e Receba com atenção a Palavra que Deus tem para
sua vida. Que Deus Te Abençoe e Te use como
canal de sua Graça.

Fraldas Geriátricas - Nosso GAD Instituições
tem realizado um intenso e abençoado trabalho
junto a diversas instituições, e uma necessidade
muito grande é em relação a fraldas geriátricas.
Solicitamos aos irmãos que nos ajudem nessa ação,
doando pacotes de fraldas geriátricas para que
nossos idosos possam ser atendidos
prontamente. Caso haja interesse em conhecer este
trabalho procure a Junta Diaconal.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião deptº Jerusalém - dia 8, 5ª feira, às
14h30, na casa de Marta Tiradentes.

Reunião deptº Ester - dia 10, sábado, às 14h30,
na Igreja.

Abrigo Presbiteriano - aniversário dia 10 de
junho a partir das 10h. A SAF estará encarregada
da Cantina. Prestigie com sua presença.
 

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Jantar dos namorados no dia 06 Jun (terça-
feira às 20h) – Hoje é o último dia para adquirir
seu ingresso. Será no Restaurante “Graça da Vila”,
Rua do Catete, 133 – próximo da estação do metrô
no Catete. Vamos saborear um delicioso rodízio
de pizzas e massas e desfrutar momentos
agradáveis com um povo alegre e abençoado. O
investimento é de R$ 60,00 por casal, sem a
bebida. Procure ainda hoje, a Patrícia e o Marcelo,
ou qualquer membro da Diretoria e adquira o seu
convite.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, desejando
que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre
cada família. O casamento é apenas o começo!
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Um laço de amor que nos reserva um presente
maravilhoso para o futuro.

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

Aniversário!!Parabéns!! Querida Elza
Pimentel, o Movimento Oásis agradece a Deus
pela sua vida, pela sua presença, otimismo,
coragem e muito amor no serviço ao Senhor.
Você tem sido bênção nas nossas vidas. Que o
Senhor a abençoe, a guarde e realize em você os
sonhos que Ele sonha para você e sua família. Te
amamos. Parabéns!!

Reunião de oração: Segunda-feira, 05/06, às
19h, convidamos você para participar da nossa
reunião de oração onde estaremos orando por
nossa igreja, família e país e recebendo a palavra
abençoada do Presb Olympio. Seja bem-vindo!
Grupo de louvor: Você  que gosta de louvar a
Deus, é nosso convidado a   participar do Grupo
de louvor, louve, adore, seja um adorador! 05/
06 às 16h.

Devocional: 11/06 às 17h. Você não poderá
faltar! Venha participar desta alegre comunhão e
receber a palavra ministrada pelo nosso pastor
Rev. Jorge. Tarde de bênçãos e alegria!

Não perca!! Palestras baseadas no livro de
Charles R. Swindoll.  Davi um homem segundo
o coração de Deus. Dia 12/06/2017 às 19h, logo
após a reunião de oração. Você não pode perder!!

Imperdível!!! Passeio a Teresópolis!!! No dia
17/06/2017, sábado, às 07h (saída da Catedral)
passaremos o dia em Teresópolis, com ida ao
orquidário, feirinha e seremos recebidos no lar
da Mis. Leninha onde receberemos a palavra.
Retorno às 17h. Participação : R$60,00. Almoço:
almoçaremos no restaurante a quilo. Faça a sua
inscrição! Não se demore!!

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um
prazer, por Jesus estamos dizendo essa igreja
ama você! Participe das nossas reuniões

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento: O acampamento de inverno de
2017 da UPA-Rio está oficialmente lançado! 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 Vinício (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
oportunidade de se inscrever presencialmente,
logo disponibilizaremos 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. 
Esperamos a presença de todos vocês e seus
amigos, esse acampamento promete!

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!

Devocionais - Todo domingo temos um
encontro de adolescentes (12 a 18 anos) aqui na
Catedral, com um louvorzão e uma mensagem.
Venha participar desse momento, você será muito
bem-vindo, e traga um amigo! Será às 17h30, na
Sala da UPA.

Fémeninas - A Upa convida todas as meninas
adolescentes para participar de um momento
íntimo e divertido onde podemos nos ajudar e
nos conhecer melhor, o nosso Fémeninas! Venha:
dia 11 de junho, às 15:30, na sala da Upa.

Profissão de fé e batismo – Essa é para você,
adolescente, que aceitou Jesus no seu coração como
seu único Salvador, e deseja caminhar nessa nova
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jornada com Cristo, ter compromissos com Ele e
viver para Ele! Se você ainda não fez sua profissão
de fé ou batismo, teremos nossa classe com o
Pastor Renato Porpino, a partir do dia 07/05! Se
deseja participar, procure o Pastor Renato ou
algum membro da diretoria!

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 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!

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 agora com o nosso novo
canal no youtube, onde postamos os vídeos do
nosso acampa Youtube (Upa Rio)! http://
www.facebook.com/UPArio

CULTO COM AS CRIANÇAS

“MAMÃES E PAPAIS!!!! 
O Culto com as Crianças esta super lindão! 
Neste domingo vamos falar sobre “Quem
escreveu os Salmos”. Não deixe de trazer seus
pequeninos para aprender da palavra do nosso
Deus. 

E logo após o Culto com as Crianças temos
também um momento musical com os
pequenos. Não deixe de trazê-los para conhecer e
aprender um pouquinho mais. 
Local: Subsolo, sala 2
Horário: 9:OO horas 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa
do Senhor.” 
Salmo 122.1

ECOS

Você Sabia?... Que o ECOS da Catedral possui
uma planilha eletrônica para computar a frequência
semanal de todos os seus 12 Grupos? Em 2016,
nosso primeiro ano de reuniões, alcançamos o
seguinte resultado: 1.185 pessoas reunidas nas 12

primeiras semanas de reunião; 1.331 pessoas nas
12 semanas seguintes; 1.448 pessoas nas 12
semanas seguintes e 653 pessoas nas 04 semanas
restantes, totalizando 4.617 pessoas no ano –
muitas em processo de evangelização. Com
isso, o ECOS da Catedral alcançou uma média de
116 pessoas reunidas semanalmente nos lares, em
comunhão, oração e reflexão sobre a Palavra do
Senhor! “Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus;
confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma
a obra das nossas mãos” (Salmo 90:17)

UPH
União Presbiteriana de Homens

Deus tem nos dado grandes oportunidades como
Sociedade Interna de servi-lo nesta igreja. No mês
de maio o Coral participou intensamente das
atividades de nossa igreja. Queremos agradecer a
todos que sem medir esforços têm se dedicado a
este trabalho. Cantamos no culto das 8h no
segundo domingo, no culto de abertura dos
trabalhos da Makenzie-Rio, e no ultimo culto das
19h fechando o mês da família. Louvado seja
nosso Senhor! Começamos um novo mês com
muitas atividades marque em sua agenda e
participe:

Dia 10/06: 22º Congresso Sinodal de Homens
na Igreja de Olaria, o Rev. Renato Porpino será
o mensageiro e o coral da UPH participará.
 
Quinta-Feira 15/06: Culto de Aniversário de 67
ANOS da UPH, às  19h. VENHA LOUVAR AO
SENHOR.

Reunião Departamental, Dia: 17/06, às 18h, sala
da UPH.

Dia 24/06  teremos um passeio a Teresópolis
onde nos reuniremos juntamente com o
departamento da SAF RUTE PINHO. Venha
participar conosco. O Rev. Antônio José trará uma
mensagem neste dia aos homens ali reunidos.

DIA 29/07: A Federação Rio promoverá na Igreja
Presbiteriana do Bairro Imperial (São Cristóvão)
um evento:“Arta e Fé”. Uma Excelente
programação com Gladr Cabral e Muitos outros
palestrantes.
Acampamento da UPH. Dias 25/26/27
de agosto com Gerson Borges e Rev. Luiz
Sayão. Prepare-se



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: ,
“Eu te vi Debaixo da Figueira”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Jorge Patrocínio; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Isaías
Cavalcanti.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis. Leninha Maia.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Presb. Carlos Soares; 18:30 horas:
Presb. Ruy Coelho.
Próximo Domingo – 11 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 18:30 horas: Presb. Jorge Apocalypses.

Presbíteros: Hoje – 8h: Guilherme Sayão; 10:30h: Guilherme Simon; 19h: João Bastos.
Próximo Domingo – 8h: Johannes Gaiser; 10:30h: Jorge Apocalypses; 19h: José Ribamar.

Hoje: Equipe 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: João Luiz; 10:30h: Archidemes Campos; 19h: Paulo Freitas; Quinta - feira: Ricardo
Dowsley e Aux. de Diac. Amália Maria.

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: José Vinícius; 10:30h: Adeclen Santos; 19h: Roberto Marinho; Quinta - feira: Amaro
Barbosa e Gerbe Barros.

Recepção: Hoje – Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Rodrigues, Elza Pimentel. Noite: Rosa Lúcia
Próximo Domingo – Manhã: Sonia Cruz, Cleizi de Souza. Noite: Creuza Póvoa.

Equipe de Áudio: Hoje – Luiz Henrique, Gabriel, Leonardo Sayão.
Próximo Domingo – Ricardo Dowsley, Victor Mota, Newton Alvarez.

Equipe de vídeo: Hoje: Manhã: Valdir, Luciano.
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; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h: Grupo Shekinah.

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

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico
MOTIVOS DE ORAÇÃO

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

1 - Saúde:  Diác. Jamil Abdo, Edineia Bastos
(hospitalizada), Nilza Gonçalvez Pôlo (Hospitalizada),
Maria Helena Sathler Gripp, Rufon José Mendes, Nancy
Marques, Murilo, Abimael Silva, Yuri Matos, Presb. Eli
Simões, Pr. Paulo Brito, Iracema Maia Ferreira, Elaine
Medeiros, Lucy Castilho, Manoel Luiz da Silva Neto,
Rilvan Stutz, Isabel Machado.
2 - Outros Motivos:  Congregação Cristo Redentor,
Familiares do Diác. Marcelo Castro. Acampamento
da UMP

Segunda-feira 05: Salmo 119.9.-16
Terça-feira 06: Salmo 34.8-22
Quarta-feira 07: Mateus 9.1-8
Quinta-feira 08: I Crônicas 1.8-13,23-
36
Sexta-feira 09: Colossenses 1.24-29
Sábado 10: I Tessalonicenses 5.12-24
Domingo 11: Salmo 91.9-16

Aniversário de Nascimento

Hoje: Diác. Jerson Costa Ferreira, Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo César
Cassiano Pereira, Raquel Castilho da Silva.

Seg 05: Ariel Gomes de Lima, Gabriel dos Santos Reis, Hilda Silva Nogueira, Janete de
Brito Prieto Giffoni, Pedro Bezerra Botelho, Presb. William Martins Castelano.

Ter 06: Washington Luiz Pereira da Silva.

Qua 07: Vanessa Corbage Engelberg, Wolney Pereira Teixeira.

Qui 08: Djalma Vieira de Souza Neto, Juny Boechat Leite, Marcelo Luís Mendes Soares
da Silva, Vera Regina Borges de Azeredo.

Sex 09: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Irani da Silva Pereira,
Manuela Morais Abdo, Nazira Araújo França, Newton Rebouças Galvã, Tania Maria
Batista.

Sáb 10: Aulus Pereira da Silva, Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino,
Rosana Melo de Freitas Pereira.

Aniversário de Casamento

Hoje: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso.

Seg 05: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinicius Evangelista de Souza Leão.

Ter 06: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi.

Qui 08: Leandro Miguel Zuniga Baptista e Liane Werner Sathler Zuniga.

Sex 09: Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco.

Sáb 10: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos Carvalho.



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, 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 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

SENHOR me tratou conforme o meu justo coração; conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me.
Pois tenho andado nos caminhos do SENHOR; não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos

os Seus mandamentos estão presentes em meu ser; não me desviei dos Seus decretos e preceitos.Tenho sido
irrepreensível para com Ele e não me permiti praticar qualquer mal. O SENHOR me recompensou segundo a

minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. (2 Samuel 22:21-25)

Este cântico é como uma expressão de adoração pessoal e sincera de Davi ao Senhor. Davi teve
de confiar várias vezes em Deus em circunstâncias impossíveis, e certamente com muita frequência
ocorriam coisas que o mantinham de joelhos. Ele tinha uma noção fenomenal de Deus como soberano
Senhor, esperava Nele e tinha a sabedoria e o discernimento para entender Seus retos caminhos e o
momento certo de se levantar e enfrentar qualquer inimigo.

Davi cometeu grandes erros em sua vida, no entanto, como os cristãos de hoje, Davi, mesmo
tendo pecado, pôde ser considerado justo, pois, pelo poder do Espírito Santo, viveu com integridade
à medida que sempre reconheceu e se arrependeu com sinceridade dos seus erros.

Eu gosto muito quando ele fala “Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser”,
é muito fácil ler a Bíblia, e dizer que ama a Deus, vim pra igreja, mas todos os mandamentos de Deus
estão presentes em meu ser? É algo mais complicado porque requer mudança de caráter, posicionamento
diante daquilo que sabemos que atinge os mandamentos de Deus. Este é o desafio!

Davi era sincero diante de Deus. Sinceridade é um ponto forte. Temos que reconhecer que Deus
nos conhece perfeitamente, Ele sabe muito bem o que se passa nas nossas mentes e nos nossos
corações, as nossas fraquezas. Não adianta tentar fingir, Deus sabe a verdade de tudo. Ele conhece a
intenção de nossos corações. O que temos que fazer é ser sinceros e entender que erramos, mas não
podemos permanecer no erro.

Assim, o segredo está em entregar a vida totalmente a Deus, está em entregar realmente todas
as áreas de nossas vidas ao controle dele e entender que Ele tem o Seu próprio modo de agir, Ele tem
o Seu próprio tempo, não é da forma que vemos as coisas, pois somos limitados. Deus veê muito além
do que possamos imaginar. Não quero dizer que não haverá problemas, quero dizer que esperar Nele
é aguardar melhor, e o melhor Dele é superabundante em nossas vidas.

Aline Gomes

Acampamento: Estamos a 10 dias do nosso Acampa!! É muito bom criar expectativas em Deus,
especialmente para esse momento! A todos que estarão com a gente (ou não), estejam em oração pra
que Deus fale aos corações e mentes sejam renovadas em Cristo Jesus. Você, jovem, que ainda não se
inscreveu ainda da tempo. Corra!! Procure alguém da diretoria da UMP após os cultos Matutino e
Vespertino. Investimento R$300,00. Preletores: Rev. Renato Porpino – IP Rio, e Rev. Gabriel Brito –
IP Jardim Guanabara. Local: AVB (Acampamento Vale de Bênçãos).

Culto Jovem: A melhor sexta-feira é aqui! Nossa equipe espera ansiosamente te conhecer após o
momento de louvor e mensagem para sua vida. Nessa sexta pastor Renato Porpino nos trará a
mensagem com o tema: como Jesus Cristo, a imagem do amor. Venha como está. Te esperamos!
#VemPraUMP


