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PAULO E A ARENA NÃO CRISTÃ

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” Romanos 12:2

Ao cabo de três meses pregando o Evangelho na ilha de Malta, Paulo e seus
companheiros finalmente embarcaram num navio alexandrino para prosseguir viagem até
Roma. Lucas registra que aquele navio tinha por emblema Dióscuros (Atos 28:11), cujo
significado é “deuses gêmeos”, ou “os gêmeos celestiais”, chamados Castor e Pólux, os
filhos de Júpiter, ou seja, os deuses da navegação e os padroeiros dos navegadores, conforme
a mitologia grego-romana. Martinho Lutero afirma: “Paulo... assentou-se em um barco
em que os deuses gêmeos eram pintados ou esculpidos... e não se importou nem um
pouco com eles. Não os destruiu... Não há dúvida de que Lucas desejava mostrar que os
sinais externos são incapazes de prejudicar a fé se o coração não se apegar a eles e colocar
a confiança neles.”

Paulo viajava com 276 pessoas incrédulas, chegara a Malta e vivera três meses entre
pessoas supersticiosas. E novamente ele se encontra entre pessoas idólatras e pagãs.

Paulo era judeu, da tribo de Benjamim (Filipenses 3:5), educado aos pés de Gamaliel
(Atos 22:3). Todavia possuía a cidadania romana por direito de nascimento (Atos 22:28).
Desta forma, aquele que era ferrenho defensor do judaísmo e perseguidor da Igreja se
tornou o apóstolo dos gentios “afim de que sejas para salvação até aos confins da terra.” (Atos
13:47). E, por isso, foi guindado excepcionalmente por Deus como o décimo terceiro
apóstolo de Cristo,  nascido fora do tempo (1 Coríntios 15:8). Paulo apresentou todas as
qualificações judaicas e toda a capacidade emocional, cultural e linguística para levar o
Evangelho aos gentios.

Diante disto, esta pastoral busca elencar algumas atitudes importantes do apóstolo
Paulo em sua vivência com a sociedade não cristã (Que em sua época era também a
sociedade Grego-Romana) a fim de nos ensinar em nossa vivência com a sociedade não
cristã atual (Que em nossa época é também uma sociedade pós-moderna, não Evangélica
e idólatra que está em flagrante rebeldia contra as coisas de Deus)

A verdade é que estar entre irmãos, na igreja, e adorar a Deus é um dos momentos
mais celestiais e maravilhosos na vida do cristão; mas é na arena da vida e no mercado
social, onde a animosidade e indiferença imperam contra as coisas de Deus, que fomos
plantados pelo Senhor. É ali, longe dos holofotes da religião, nas trevas da idolatria e
licenciosidade, que Deus nos chama a brilhar como luzeiros no mundo (Filipenses 2:15).

Dia do Amigo

20 de Julho tá chegando e é um dia pra se comemorar e se alegrar. Pensando
nisso, estou passando aqui pra te lembrar dessa data especial, afinal, sem amigos a vida
não seria a mesma. Aproveite o momento pra fazer aquela homenagem carinhosa para
seu amigo!

“Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver”. Provérbios 27.9

Culto Jovem: Sobre o melhor dia da semana? É com a gente mesmo! Venha, sexta às
20h! Estamos te esperando para um momento de louvor e adoração.
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(1) Em Atenas Paulo descobriu a mensagem escondida na cultura sem
comprometer o Evangelho e sua essência - “Passando e observando os objetos de vosso culto,
encontrei também um altar no qual está inscrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Pois esse que
adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.” (Atos 17:23)

Talvez, após Paulo, quem mais tenha conseguido fazer esse link na cultura tenha sido
o missionário Don Richardson. Em seu livro O Fator Melquisedeque ele fala sobre a consciência
universal da existência de um Deus único entre as diversidades de expressões culturais e
religiosas dos diferentes povos e civilizações ao longo da história. E aqui precisamos tomar
cuidado e diferenciar entre a adaptabilidade da mensagem e o sincretismo que compromete
a essência.

2. Em Corinto Paulo fala sobre sua identificação com o pecador sem
necessariamente identificar-se com o pecado – “Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim
de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço
por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.” (1 Coríntios 9:22-23)

Um exemplo claro desta afirmação encontramos no fato de que apesar de Paulo
entender que os cristãos não deveriam estar mais debaixo da lei da circuncisão (Gálatas
5:2), ele fez com que Timóteo fosse circuncidado (Atos 16:3) porque seria muito difícil
entrar na Sinagoga para pregar o Evangelho sem que Timóteo não tivesse passado pelo
rito. Assim, Paulo empregou categorias, concepções, percepções e inclinações que eram
familiares a seu auditório não judeu.

3. Paulo falou dos jogos Romanos e ensinou verdades preciosas –  “Não sabeis
vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira
que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina; aqueles, para alcançar uma coroa corruptível; nós, porém, a
incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas
esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado.” (1 Coríntios 9:24-27)

J. Paul Sampley, em seu livro Paulo no Mundo Grego-Romano, afirma que “o mundo
grego-romano era o mundo de Paulo.” Ele era, na verdade, judeu e romano. Por isso,
Paulo transitava com naturalidade essas arenas estando assim em campo familiar e podendo,
com isso, aplicar com precisão o Evangelho sem comprometê-lo.

4. Paulo reconhece as autoridades constituídas, mas afirma o domínio de
Deus como Autoridade maior – “Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas,
orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham
investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.” (1 Timóteo 2:1-3)

Paulo assume a configuração patrono-cliente e coloca Cristo, ou Deus, no ápice, no
lugar normalmente ocupado pelo imperador. Para ele, Deus é o grande Soberano e Senhor
e governa todas as coisas a partir do Seu trono.

Paulo tem nos ensinado, portanto, que devemos manter o equilibrio entre a nossa
participação na sociedade sem o comprometimento de nossa fé. Jesus afirmou: “Eles não
são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal” (João
17:15-16)
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Notícias Gerais

Nobre Visitante, Seja Bem-Vindo à
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
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! “Alegrei-me quando
me disseram: Vamos á casa do SENHOR.”
Salmo 122.1

Reunião do Conselho
Convocamos todos os presbíteros para a
reunião do Conselho nesta quarta-feira, dia
19/7, às 18:30h. Pedimos a Igreja que esteja
em oração por nossa reunião.

Notícias do Conselho
O Conselho esteve reunido em 28/06 e 12/
07 e deliberou sobre os seguintes assuntos:

1. Aprovou a Proposta de resolução para
eleição pastoral 2017 e nomeou comissão
para as devidas tratativas;

2. Autorizou ao Ministério de Manutenção
alugar equipamento para vistoria e
manutenção da torres do Templo;

3. Registrou no rol de membros menores o
recebimento por batismo dos infantes
Bento do Valle Maia e Cloe Tompson
Machado no domingo 25.06.17

4. Desarrolou do rol de membros os
membros Comungantes Leandro Miguel
Zuniga Batista, Liasne Werner Sathler,
Paulo Sathler Gripp, Débora de Araujo
Munis Sathler Gripp, e seus filhos
menores João Vitor Sathler Zuniga e
Giulia Munis Sathler Gripp (Todos
recebidos por Jurisdição Ex-Offício na
IP das Américas) e os irmãos Diemerson
de Sena Silva e Jéssica Sicsú de França
Sena (Recebidos como membros na
Igreja Batista em Manaus).

5. Recebeu denúncia sobre o irmão Adelino
Ferreira e, após longa conversa com o
irmão e oração, o Conselho decidiu
aplicar a pena de afastamento da
comunhão com fulcro no Art. 9º, alínea
“b” do Código de Disciplina da Igreja
Presbiteriana do Brasil. 

6. Baixou do rol de membros o nome de
Nilza Gonçalves Polo falecida em 22.06.17
conforme Art. 23 aline “f ” CI/IPB

7. Autorizou o Ministério de Tecnologia a
instalar mais 4 câmeras de vigilância em
pontos da igreja que não estavam sendo
alacnçados pelas câmeras anteriormente
instaladas

8. Aprovou ofício da UPH quanto a
realização de seu acampamento em 25 a
27 de agosto bem como a realização do
culto de gratidão em 25 de agosto às 20
horas que abrirá este acampamento.

9. Aprovou ofício da UMP quanto a
realização de eventos para levantar fundos
com vistas a Conferência Jovem
Freedom.

A IPB e as Comemorações de 50 Anos da UPA
Datas: 29/7, de 14h às 21h
           30/7, às 17h
A Confederação Nacional de Adolescentes
estará comemorando em nossa amada
Catedral o aniversário de 50 anos de
organização da UPA na Igreja Presbiteriana
do Brasil. Será um tempo muito precioso
onde receberemos adolescentes de todas as
partes do Brasil. Ore por este evento.

Ministério de Intercessão
Convida à Igreja para Vigília nesta sexta-feira,
dia (28) estaremos orando das 18h as 24h Tema:
“O Poder da Oração”. Venha perceverar
conosco! “ Por issso, vos digo que tudo quanto
pedides, credes que recebestes,e será assim
convosco.” (Marcos 11.24).

Casamento Religioso
No dia 16/05/2017 nossos irmãos
Douglas Fitzner da Conceição e Carla
Adriana Rosa Fitzner, oficializaram sua
união civil no Cartório da cidade na presença
de familiares. Estiveram também presentes
o Rev. Jorge e Cecilia Patrocínio e a irmã
Vera R. Borges Azevedo. Louvamos a Deus
por este momento tão especial para toda a
família e parabenizamos o casal.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 17: Atos 20.27-32
Terça-feira 18: Isaías 55.6-9
Quarta-feira 19: I João 2.28-3.3
Quinta-feira 20: João 20.11-18
Sexta-feira 21: Salmo 32
Sábado 22:  I Tomóteo 1.12-17
Domingo 23: Daniel 3.8-25

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,
Jonas de Souza.
2 - Outros Motivos:  Acampamento da UPA.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Antonilda Alves de Oliveira e Lima, Christina Cardoso, Elaine Morais Abdo, Maria
José da Silva Santos, Maria Julia dos Santos Galrão, Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria
Cabral Pereira.

Seg 24: Antônio Modesto Couto, Davi Koji Yamaoka, Francisco Sarges da Rocha, Grettha
Almeida dos Santos, Helen Heinzle Sathler, Izabel Machado de Araújo, Marcelo Teixeira de
Andrade, Marcio Roberto da Silva Gouveia.

Ter 25: Beatriz Pinto Gorne, Marcos Antunes Freitas, Mariana Lopes Machado da Costa,
Paulo Vitor Moreira Lima.

Qua 26: Gabriel Soares Amaral, Siley Soares da Cunha, Simone Neves de Campos.

Qui 27: Arminda Rosa de Jesus da Cruz, Letícia Almeida Balonecker Siqueira, Luciana de
Souza Cortes, Luciano Pinto de Azevedo, Luzia Marques Ferreira Gomes, Silas Coutinho
Villon, Solange Ribeiro Carvalho Stutz.

Sex 28: Diác. Adolfo Guilherme Silva Correia, Amilson Costa Rodrigues, Andrea Franco
Siracusa, Arlinda Lea dos Santos, Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão, Esron Jesus Ramos
Plácido, Ester de Melo Trindade, Diác. Joel Henrique Mendes de Mesquita, Joyce Costa
Sales, Luiz Alberto da Silva Santos, Maria da Conceição Lima, Maria do Valle Espíndola,
Talita Alves Aquino, Willians Matos de Almeida Araújo.

Sáb 29: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luciana dos Santos Reis, Luzia Rodrigues
O. S. da Silva, Maria Marta Pereira dos Reis, Nice Marques Baptista, Paulo Cesar A. Menezes,
Rhubya da Rocha Carvalho.

Aniversário de Casamento

Hoje: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogério Teixeira Sampaio.

Seg 24: Leonardo e Silva Galrão e Patricia Gonçalves dos Santos Galrão.

Ter 25: Mauricio Pereira do Nascimento e Natalice dos Santos do Nascimento.

Qua 26: Diác. Antônio Renato Cardoso da Cunha e Verena de Miranda Gomes Cunha.

Qui 27: Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos e Rosa Lucia Davi de Lemos.

Sex 28: Adelino Sathler Filho e Mônica Maria Generino de Melo Sathler.

Sáb 29: Laura Leal de Moura e José Pereira de Moura Sobrinho, Gilberto Alves de Sá e
Marcleide Nunes de Souza Sá, Miguel dos Santos Júnior e Renata Geraldo Peres dos Santos.



Notícias Gerais

NOTÍCIAS DA

Uma festa de Missões da família
da Catedral Presbiteriana do Rio. 
Marque na sua agenda! Acontecerá
no dia 12 de agosto (sábado), a
partir das 10h. Todas as sociedades
internas estão envolvidas e, é lindo
ver o empenho, dedicação de cada
uma para levantar ofertas para

Missões. Tudo que será arrecadado é destinado
para obra missionária. Durante todos estes
anos de feira, muitos campos missionários
foram abertos através de doações na feira e
na marcha de missões. Participe você também!
Ajude uma sociedade interna a levantar
recursos para sua barraca ou contribua
diretamente com o Ministério de Missões. A
tarefa de evangelizar é nossa para que mais
pessoas conheçam o amor de Deus. Feira das 
Nações, um mundo de bênçãos espera por
você!
 
Bazar Missionário da Feira 
Sabemos que o tempo é corrido, mas pare
um pouquinho e separe roupas, bolsas, cintos
em boas condições e doe para o Bazar. Além
de ajudarmos uns aos outros com preços que
abençoam, todo valor arrecadado é destinado
para Missões. Participe! Um pouquinho do seu
empenho pode abençoar muito! Encaminhar
as doações para Junta Diaconal ou sala da Miss.
Leninha.
 
Almoço Português na Feira Missionária 
Como tivemos uma procura abençoada na
última Feira, para facilitar a compra do
almoço, os interessados podem procurar os
presidentes das sociedades internas e adquirir
o convite antecipadamente. O valor do
almoço português sairá a R$ 20,00. Vamos
convidar amigos, familiares e participar desta
linda festa em nossa igreja.
 
Terra das criança na Feira
Sim!!!! Teremos um espaço para os nossos
pequenos falando de missões. A tia Shirley
e equipe estão preparando muitas surpresas

para este dia. Convide amigos! A Feira
também é lugar de criança.

Marcha Missionária
No dia 13 de agosto estaremos
participando da marcha missionária. É dia
de trazer o cofrinho e você também pode
participar colocando a oferta no envelope
e anotando que é para MISSÕES. É muito
importante a anotação para diferenciar dos
dízimos. “Missões se faz com os pés dos
que vão, com os joelhos dos que oram e
com as mãos dos que contribuem”. 

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.

Acampamento UPA-Rio
Há muitos membros da Upa Rio que
necessitam de doação de bolsas para irem
ao nosso acampamento de inverno. Adote
um ou mais adolescentes, procurando a tia
Zoraya ou o Pastor Renato e fazendo sua
doação. Será uma benção para eles, que terão
a oportunidade de ouvir a Palavra do
Senhor, e para você, que estará
possibilitando isso. Deus abençoe você! 

APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social
Inclusão Digital – Já iniciamos as aulas de
INCLUSÃO DIGITAL, no dia 12 de julho,
com 5 alunos.Estamos providenciando a
compra de novos computadores e instalação
de internet.  Temos projeto de fazer o curso
de alfabetização na Congregação do Crsito
Redentor. Colabore com a APAS para que
possamos fazer mais pelo nosso próximo.
Você já contribuiu com APAS em
alguma ocasião? Chegou sua hora, caso
seu coração seja tocado, deposite sua oferta
na conta 13057-5, Agência 0183-X do
Banco do Brasil.

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.
  19h - Ministério de Intercessão.
  16:30h - Tecnica Vocal - Oásis
19h - Reunião de Oração - Óasis. Myrian do Dufrrayer

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:
“Pregando o Evangelho em Roma”

Escalas e Plantões

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

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Sem. Vinicius Ramos; 18:30 horas:
Rev. Romer Cardoso.
Próximo Domingo – 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas: Sem. Vinicius Ramos.

Presbíteros: Hoje – 8h: Adibe Santos; 10:30h: Altair Bazeth; 19h: André Lima.
Próximo Domingo – 8h: Assuero Silva; 10:30h: Carlos Soares; 19h: Dário Porto.

Próximo Domingo: Equipe A – Mário Sérgio, José Arteiro, Antônio Renato, João Henrique, Adolfo
Correia, Marcelo Freitas, Jamil Abdo, Nelson de Paula, Charles Mattos, Tiago Trindade, Aux. de Diac.
Rosibeti Silva.
Púlpito – 8h: João Henrique; 10:30h: Nelson de Paula; 19h: Adolfo Correia; Quinta - feira: José
Arteiro e Marcelo Freitas.

Próximo Domingo: Equipe B – Leandro Trindade, Antônio Gouvêa, João Márcio, Roberto Azeredo,
Marcelo Magalhães, Willians Araújo, Jorge Gorne, Jerson Ferreira, Aux. de Diac. Iracema Ferreira,
David Pereira, Jerson Ferreira Neto.
Púlpito – 8h: Leandro Trindade; 10:30h: Roberto Azeredo; 19h: Marcelo Magalhães; Quinta - feira:
Aux. de Diac. Iracema Ferreira e David Pereira.

Recepção: Hoje – Sônia Cruz, Licia Maria Barbosa. Noite: Valéria Gorne.
Próximo Domingo – Amália Sena, Eleny Silva, Evanilde Rodrigues. Noite: Vera Lúcia Corrêa.

Equipe de Áudio: Hoje – Manhã: Daniel Schmidt. Noite: Filipe Agum.
Próximo Domingo – Manhã: Leandro Azeredo. Noite: Filipe Agum.

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Luiz Alberto, Maria Ivone, João Henrique.
Noite: Luiz Alberto, Maria Ivone, João Henrique.

Próximo Domingo: Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança.

Música: Hoje – 8h: Solista: Jonas de Souza/Organista: Ilem Vargas; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo
Coelho; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Coral Canuto Régis.

Próximo Domingo – 8h: Coral Africano Amor do Senhor/Organista: Ilem Vargas; 9h: Rachel
Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Culto de Aniversário da Junta Diaconal.



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 09 a 16 de julho:
1 – Presb. Adibe Vieira dos Santos,Marlenice

Lima Vieira Santos e família.
2 – Diác. Mário Sérgio Costa, Lilian Mary

Canto Costa e família.
3 – Naila Oliveira Bruno, Odina Brasil e

filhos
4 – Diac. Jorge da Silva, Valéria Ramos

Gorne e família.
5 – Elci Silva de Carvalho.
6 – Edna Pereira da Silva e família
7 – Suzana da Silva Sant’ana.
8 - Pb. Altair Bazeth, Dulcinete Bazeth e

família.

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 16 a 23 de julho:
1 – Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos,

Cláudia Figueiredo C. Freitos e filhoa
2 – Diác. Paulo de Castro Freitas, Norelice

Figueiredo Freitas e filhos.
3 – Cláudio Luiz dos Santos Couto,

Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto e
filhos

4 – Diac. Marcelo Figueiro de Castro, Leyde
Patrícia Leadebal Freitas e filho.

5 – Paula Figueiredo de Castro Freitas,
Vinícius Abreu Pereira e filha.

6 – Luiz Carlos Andrade Gomes, Leila
Hasan Gomes e família.

7 – Arminda Rosa de Jesus da Cruz e família
8- Anecilda, Amanda, Maria
    Carolina Cavalcanti e família

Notícias Gerais

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.”

Pão Diário - Uma meditação para cada
dia do ano
“Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim
afasta de nós as nossas trangressões.” Salmo
103.12. O que você precisa remover do seu
coração? A confissão é a chave que abre a
porta para o perdão.

Sociedades Internas

SP). 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
do valor de 330 reais. É só procurar qualquer
membro da diretoria, a tia Zoraya ou o pastor
Renato! Além disso, também está disponível
no site da nossa igreja o link de inscrição
online. Se você tem entre 12 a 18 anos, corra
para se inscrever, porque as vagas já estão
acabando!

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 o desejo
de ajudar, procure o pastor Renato ou a
Zoraya Lemos, e esteja em oração! 

EBA - Todo domingo, às 9h, temos uma classe
só para adolescentes onde podemos aprender
mais sobre a Bíblia e entender mais sobre
assuntos que as vezes nos deixam confusos.
Sabemos como a cama é confortável, e como
gostamos de ficar nela durante o fim de
semana, mas aprender mais sobre o nosso
Pai é muito mais gratificante! Programe seu
despertador, tome um café reforçado e esteja
conosco!

Devocionais - Nesse domingo teremos mais
uma devô, às 17h30 na Sala da UPA! Esteja
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 no Youtube
(UpaRio). http://www.facebook.com/UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Graça e paz de nosso Senhor Jesus.
Agradecemos a todos os amados irmãos
que estiveram conosco no final de semana
passado, na Igreja Presbiteriana de Olaria,
onde louvamos ao Senhor com nosso Coral.
Foram momentos muito agradáveis na
presença do Senhor e juntamente com as irmãs
da SAF.

A diretoria agradece também a todos os
irmãos que estiveram colaborando na festa
da roça. A nossa barraca foi um sucesso! O
trabalho foi excelente. Que o Senhor seja
engrandecido em todos os nossos atos e
recompense conforme a medida da sua graça
aqueles que estiveram envolvidos nesta
atividade.

Devocional. Hoje teremos nossa reunião as
18:00  na sala da uph,e nosso querido irmão
Pb Denilson nos trará uma mensagem da
parte do Senhor,esteja conosco.

Coro UPH: Ensaio hoje logo após o culto
das 10:30!
 
A federação Rio
convida a todos para
dia 29/07 a
programação arte e fé
na igreja presbiteriana
de são cristovão,todos
sao convidados e a
entrada é um kg de
alimento não
perecível.

Nosso Acampamento Vem Ai:
Dia 25/26/27 de agosto não perca este
evento ue será surpreendente!
Toda família convidada.

CULTO COM AS CRIANÇAS

 MAMÃES E PAPAIS!!!! 
O Culto com as Crianças está maravilhoso!
Estamos estudando o livro de Salmos. Não
deixe de trazer seus pequeninos para aprender
da palavra do nosso Deus. 
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.” Salmos 122.1 



Sociedades Internas
Deptº Ana e Lídia - reunião dia 19, 4ª
feira,às 14h30, na casa de Irene Aquino.

Deptº Ebenezer - reunião dia 19, 4ª feira,
às 14h30, na Igreja.

Deptº Jerusalém - reunião dia 20, 5ª feira,
às 14h30 na casa de Darcy.

Visita ao AquaRio  -dia 21, 6ª feira, às 14.30
. Inscrições com Adriana.

Ai  vem a feira Missionária das Nações -
 dia 12 de agosto, das 10h às 15h. Anote em
sua agenda e venha participar.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo
Tema do Ano: FAMÍLIAS EM

CONSTRUÇÃO!

Reunião de Estudo e Oração: ocorreu na
terça feira pp, dia 11 de Julho, e prosseguimos,
meditando, sobre a Armadura de Deus. O
Pb Maurício Buraseska trouxe, da parte de
Deus, uma palavra na devocional, tratando o
sub tema “Calçai os Pés com a Preparação
do Evangelho”. Em seguida investimos o
tempo em intercessão pelas diversas causas
pessoais e comuns. Programe-se para que na
próxima oportunidade, venha, para estarmos
orando uns com os outros e pelos outros!
Quando nos reunimos para perseverarmos
pelas mesmas causas, um coração aquece o
outro. Juntos, com Deus, somos mais fortes!

Reunião mensal – No próximo dia 25 de
julho, em continuidade ao tema do ano,
contaremos com a presença, como preletor,
do Pr Jeferson Alvarenga, da Igreja
Presbiteriana do Barreto (Niteroi). O subtema
a ser tratado será sobre “COBERTURA e
TELHADO” do nosso lar. Uma orientação
segura quanto à proteção do alto, contra
raios, infiltrações, além de dicas para
captar fontes essenciais para a vida
familiar (Energia e Água). Tudo isso,
aplicado ao contexto do nosso relacionamento
familiar. Programe-se venha, ouça, participe!
E deixe a Palavra de Deus ser a base sólida
da sua Família em Construção!

ECCC na XIX Feira Missionária das
Nações – convocamos a todos os
Encontreiros para participar deste evento
missionário, no dia 12 Ago (sábado).

Atendamos ao Chamado da “Grande
Comissão”. Participe, interceda e contribua.
Se os teus pés não podem ir às nações,
os teus joelhos podem. E a tua oferta de
amor sustenta a obra, realizada por intermédio
daqueles que podem.

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. (Col 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

Reunião de oração: Segunda feira, 17/07
às 19h. Estaremos orando por nossa igreja,
família, amigos  e país.

Davi um homem segundo o coração de
Deus. Dia 17/07/2017 às 19:30h. Não
perca! Série de palestras baseados no livro
de Charles R. Swindoll, ministrado pela
missionária Leninha Maia.

Grupo de louvor:  17/07 às 16h. Ensaios
no templo. Participe!

Feira Missionária das Nações!! Barraca
do Nordeste!!! Você poderá participar, orando,
servindo, contribuindo. Ore para que o Senhor
cubra de bênçãos este evento missionário; Seja
um servo ajudando na realização do evento,
Contribua financeiramente e através de
doações para as barracas de comidas típicas.
Seja um missionário! Participe desta missão!!!!!!

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 no
Acampamento Vale de Bênçãos (Bananal -



Sociedades Internas

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

Junta Diaconal 151 Anos - Julho é o mês
de aniversário da nossa Junta Diaconal, tempo
de celebração, agradecimento e renovação. Ao
longo desses 151 anos foram grandes obras e
ações realizadas pelo Senhor fez através da
JD, mas hoje temos plena certeza que o
Senhor nos exorta a sermos fortes e a
trabalhar na sua Obra, porque Ele está
conosco, e a glória futura será maior e
eterna. Convocamos nossa amada Igreja
a orar pela JD - para que a mão do Senhor
direcione cada ação e projeto;
e a acompanhar, apoiar, incentivar
e interceder pela vida de cada Diácono
e Auxiliar de Diaconia - para que não
esmoreçam frente a problemas, mas que
tenham sempre visão e Força do Senhor para
cumprir com dedicação, zelo e amor o
chamado que receberam.

Jantar de Confraternização da JD - Será
nesta segunda-feira, 17 de julho às 19h, com
a presença de toda JD e conjugues, e
também da equipe pastoral .  Nesta
oportunidade de gratidão e comunhão, vamos
estar reconhecendo e homenageando os
Diáconos do ano de 2017, que foram
escolhidos na última reunião ordinária: Dc
JAMIL ABDO (post mortem), Aux Dc
ROSIBETE SILVA, Aux Dc Mirim JOSÉ
ANTÔNIO e ANA BEATRIZ. 

Ações de Graças pela JD - No culto
vespertino do domingo 23 de julho estaremos
agradecendo ao Senhor pelos 151 anos da
Junta Diaconal de nossa Igreja. Vamos
participar da liturgia, louvor em conjunto com
a UMP, e também teremos um momento
especial de oração pela Junta Diaconal. Ao
final do culto teremos nossa tradicional
comemoração com um bolo servido a toda
Igreja. Convidamos toda Igreja a celebrar
junto conosco.

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.

Atendimentos 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

Deptº Dorcas- reunião hoje, às 17h, sala da
SAF.

Deptº Eunice- reunião  hoje, às 17h, na sala
da Rampa.





Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de

todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)

Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei
em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu
cantarei louvores.” (Salmo 9.2)

Todos: “Cantarei ao SENHOR, porquanto
me tem feito muito bem.” (Salmo 13.6)

4 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Culto a Trindade”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Curvas de Bênçãos” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. João
Henrique.

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 9.1-8 - Presb. Altair
Bazeth.
Solista: Jonas de Souza

TEMA DO DOMINGO:
“Lições preciosas para uma vida

com Cristo”

Mensagem: Rev. Romer Cardoso.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Shalon Adonai”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai
Shalom Adonai, Shalom

A paz do Senhor, a paz (Bis)
A paz do Senhor (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador
Só por ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho

266 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rude Cruz”

Cântico
“Fala à Minha Alma, ó Cristo”

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

Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti meu sangue
Para te libertar”
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”

Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.

Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.

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

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Te Agradeço”

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

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Liturgia

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

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

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

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

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

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

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

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Honra ao
SENHOR com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda; e se
encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares.”
(Provérbios 3.9-10)

145 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Refúgio Verdadeiro”

Oração de Consagração: Diác. Nelson de
Paula.

Pastorais

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Entretanto, Deus me
tem ouvido e me tem atendido a voz
da oração. Bendito seja Deus, que não
me rejeita a oração, nem aparta de mim
a sua graça.” (Salmo 66.19-20)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Atos 28:11-31 - Presb. Altair
Bazeth.
Coral Canuto Régis

TEMA DO DOMINGO:
“Pregando o Evangelho em Roma”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Coração Regenerado”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençôo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo assim bem ajustados
Totalmente ligados, unidos vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade
Expressando a glória do Senhor
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo
Eu preciso de ti querido irmão
Precioso és para mim querido irmão.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Culto Matutino - 10:30h

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio:

ADORAÇÃO AO SALVADOR

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

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

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

Homens: “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: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre.” (Hebreus 13.8)

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

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃOAO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Deem ao SENHOR
a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas
e venham à sua presença. Adorem o
SENHOR no esplendor da sua santidade.”
1 Crônicas 16.29

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

Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correia.

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Atos 3.1-10 - Presb. André Lima.
Coral Canuto Régis

     TEMA DO DOMINGO:
“Evidências da Vida do Discípulo”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O

CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

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

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo”

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

Triste foi sua história
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou


