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Neste Salmo Davi usa uma expressão maravilhosa para descrever sua consciência
do cuidado e proteção de Deus sobre ele: “Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que
o diga.” E ao fazer esta declaração Davi está tipificando seus inimigos incontestáveis:

(1) Davi fala dos inimigos externos - “... quando os homens se levantaram contra nós. Eles
teriam nos engolidos vivos...” Davi foi arrancado do campo onde lutou contra ursos e leões (1
Samuel 17:34), para enfrentar os inimigos do exército do Senhor para o resto de sua vida.
E nesta guerra física contra os homens, ele vê o cuidado e livramento espiritual de Deus.

(2) Havia ainda os inimigos internos de Davi – “...águas impetuosas teriam passado sobre
a nossa alma...” Aqui ele fala dos inimigos da alma. Davi era um guerreiro poderoso, mas
em seu coração, muitas vezes, o medo se alojava. Ao declarar que o Senhor teria sido o seu
socorro, ele está também falando da assistência divina na alma. E neste sentido Davi usa
dois exemplos para demonstrar as suas dores existenciais: (a) Davi fala de um naufrágio
em terra seca: “As águas teriam nos submergido .” Ele está usando aqui o tumulto dos mares
para expressar o tumulto na vida. Mas ele também reconhece que Deus livrou a sua alma
deste maremoto existencial; (b) Ele também registra, de sua experiência com o campo, o
laço do passarinheiro: “...Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros...”
Neste momento ele rebobina a mente nos tempos das campinas de Israel quando tomava
conta dos rebanhos do pai. Lá no relento, tendo as ovelhas como companhia, Davi
costumava armar armadilhas para apanhar os passarinhos. Voltando ao tempo, ele está
aqui falando das armadilhas da alma. Deus salvou a minha alma, disse ele.

Para todos nós que passamos por esses conflitos existenciais, a Palavra de Deus
vem como consolo e confiança do Altíssimo. Fica aqui um alerta para todos nós com três
atitudes que precisamos tomar em qualquer circunstância a partir da declaração de Davi:
“Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado...”:

1. Crer que o Senhor está do nosso lado – O SENHOR é a minha luz e a minha
salvação; de quem terei medo? O SENHOR é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Quando
malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que
um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração; e, se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança.” (Salmo 27:1-3)

2. Depender de Deus enquanto tomamos as nossas decisões – “Confia no SENHOR
e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos
do teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua
justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.” (Salmo 37:3-6)

3. Confiar que no final tudo vai dar certo – “Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e
anda nos seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.” (Salmo 128:1-2)

Em dois momentos cruciais de sua vida, quando a ameaça era realmente presente e
quanto todos esperavam uma atitude de Davi, ele simplesmente não se moveu. A primeira
foi no início de sua vida na escalada ao trono quando o melancólico e raivoso rei Saul
tentou matá-lo. Por duas vezes, Davi teve a oportunidade de acabar com a vida dele mas
não o fez (1 Samuel 24). A segunda foi quando o inconsequente e irado Absalão invadiu
Jerusalém para destronar o pai e reinar sobre ela. Davi fugiu e entregou tudo ao filho (2
Samuel 15). Nos dois casos, Davi entregou todas as decisões nas mãos de Deus porque ele
sabia que o Senhor estava do seu lado.
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Ah, Se não Fosse o Senhor!

“Não fosse o SENHOR, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga; não fosse o
SENHOR, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e
nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós; as águas nos teriam
submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente; águas impetuosas teriam
passado sobre a nossa alma. Bendito o SENHOR, que não nos deu por presa aos
dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros;
quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do SENHOR,
criador do céu e da terra.” (Salmo 124)

Coincidências, obras do acaso, racionalizações,
leis de causa e efeito em exercício etc, as pessoas que
não conhecem as Escrituras e não temem a Deus lançam
mão desses mecanismos para interpretar as mais variadas
circunstâncias da vida. Mas, para todos os que temem a
Deus e creem que a Bíblia é a Sua Palavra, reconhecem
a participação de Deus em suas vidas, quer seja dando
a direção, quer seja alertando, ou mesmo interferindo
direta ou indiretamente nas circunstâncias. Afinal, declarar
que “todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus” (Romanos) não pode ser apenas uma frase de efeito na vida do cristão.

Davi, um homem de lutas e de dores, reconhece a obra da providência divina e faz
esta confissão capital para declarar toda a sua confiança em Deus e reconhecimento de Sua
presença. Em alguns momentos da vida essa proteção de Deus ficou ainda mais patente.
Por exemplo, quando o encolerizado rei Saul lançou uma certeira lança contra Davi que só
não foi atingido por causa de sua habilidade e da provisão do Senhor (1 Samuel 19:8-17).
E o que dizer do livramento de Deus na guerra entre os filisteus e os israelitas, quando o rei
Aquis o levou para a guerra mas na hora do combate Davi foi despedido e enviado de
volta a sua cidade, Ziclague, exatamente no momento que a cidade acabara de ser atacada
pelos Amalequitas? (1 Samuel 30).

Naquele tempo, pela inexistência de tecnologia militar, as guerras eram conduzidas
por batalhas ferrenhas com os combates físicos muito mais explorados que em nossa
época. Na realidade, nenhum soldado poderia garantir a sua família se ele retornaria vivo
da guerra. Por causa desta imprevisibilidade das batalhas ao casar-se o Judeu recebia o
indulto de um ano fora do combate para desfrutar da companhia de sua esposa
(Deuteronômio 24:5).



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
Rev. Jorge Patrocinio, pastor efetivo e
presidente do Conselho, convoca a todos
os presbíteros para a sua reunião nexta
quarta-feira, dia 12, as 18h30. Pedimos a
toda a Igreja que esteja intercedento por
nossa reunião.

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!

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!

A IPB e as Comemorações de 50 Anos
da UPA - Datas: 29 – De 14h às 21h/ 30
de Julho – 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.

Mudança do Horário do Culto da Noite
Em decorrência do culto de louvor a Deus
dirigido pela Confederação Nacional de
Adolescentes no dia 30 de Julho (Domingo),
às 17h, estaremos excepcionalmente nesta
data adiantando o culto da Catedral de 19h
para 17h. Agende esta data e venha adorar a
Deus conosco.

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.

Estudo Bíblico -
Toda as Quintas-Feiras as 18h30
Tema: “As Bem Aventuranças”
Iniciaremos na próxima quinta-feira uma
série de mensagens sobre as bem-
aventuranças. Convidamos a todos os
irmãos para participarem. Nossa Equipe
pastoral (Revs. Jorge Patrocinio, Isaias
Cavalcanti, Renato Porpino, Romer Cardoso
e Miss. Leninha) estarão ministrando a
Palavra.

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.

Notícias Gerais

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

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

Pereira e família.
3 – Daniel Ebendinger, Camila Bastos

Ebendinger e família.
4 – Elenir Avillel 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.

Projeto Família no Altar
“... Orai uns pelos outros, para serdes curados... Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos
justos.” Tiago 5.16.

Marilda da Encarnação Adorno Vassa
No sábado 01.02.2017 foi promovida à
Glória nossa irmão Marilda Vassão aos
80 anos. Era membro da Igreja desde
23.12.1962 quando fez a sua pública
profissão de fé. Em 10.06.1961 casou-
se com Amantino Junior tornando-se
nora  Rev. Amantino Vassão, até ficar
viúva em 2013. Foi por longos anos
professora da EBD e membro do Coral
Canuto  Regis. O sepultamento foi no
domingo 02 de ju lho  de 2017.
Infelizmente a Igreja não pôde tomar
conhecimento uma vez que o único
sobrinho e quem cuidou do funeral, por
não ser da igreja,  não deu informação
alguma de hora, local, etc. nem à igreja e
nem a cunhada.  O Presb.  Adibe  e
Marlenice  es t iveram no hosp it a l
visitando-a ainda no CTI do Hospital
Assim. Aprouve ao senhor chamá-la para
si. Deus a deu tomou a tomou.

Acamapamento UPA-Rio
Há muitos membros da Upa Rio que
necessitam de doação de bolsas para irem
ao nosso acampamento de inverno. Adotem
um ou mais adolescentes, procurando a tia
Zoraya ou Pastor Renato e fazendo a sua
doação. Será uma bênção para eles. Deus
abençoe você.

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 9:50, 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.

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.



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Leitura Uníssona: “Nisto se

manifestou o amor de Deus em nós:
em haver Deus enviado o seu  filho
unigênito ao mundo, para vivermos
por meio dele. Nisto consiste o amor:
não em que nós tenhamos amado a
Deus, mas em que ele nos amou e
enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados.”                    (I
João 4.-10)

42 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Grande Amor de Deus”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

146 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança do Crente”

Oração de Consagração: Diác. Filipe
Agum.

Pastorais

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Romanos 8.31-39 -
Presb. Holf  Hinden.
Grupo de Louvor da UPH

TEMA DO DOMINGO:
“Mais Que Vencedores”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.

105 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Certeza do Crente”

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Grupo de Louvor da UPH
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM

MEMÓRIA DE MIM”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

222 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Mais Perto da Cruz”

Cântico
“Há Momentos Que as Palavaras Não

Resolvem”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem
(bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário
Que ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar

Aqui no mundo,
As desilusões são tantas
Mas existe uma esperança (bis)
É que Cristo vai voltar

Ministração do Vinho

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



Liturgia

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,

Escola Bíblica Dominical

Anotações
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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.

SIRVA COM AMOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

SAUDAÇÃO PASTORAL

“Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-o no firmamento, obra do seu
poder. Louvai-o pelos seus poderosos
feitos; louvai-o consoante a sua muita
grandesa” (Salmo 150:1-2)

Litania de Adoração e Louvor:
Pastores: Glória seja ao Pai,
                  Ao filho e ao Santo Espírito!

Mulheres: Como era no princípio,
                 É hoje e para sempre,

Homens: Eternamente! Amém! Amém!

Coral: A Deus, supremo benfeitor,
           Anjos e homens deem louvor;

Todos: A Deus o filho, A Deus o Pai,
             E a Deus Espírito, glória dai:
             Amém!

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

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)

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

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e 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
Faça o que está em Teu coração
E que cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Aux. de
Diác. Elizabeth Sabino.

Pastorais

Projeto Família no Altar
ECOS - Apresentação e Oração -
Novos Líderes

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos
de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus.” (Filipenses 4.6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Atos 28:1-10- Presb. Ruy
Coelho.
Coral Canuto Régis

TEMA DO DOMINGO:
“Milagres em Malta”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico:
“Trabalhadores”

Todas as cidades, povoados e aldeias
Percorria Jesus
Pregando o evangelho
Ensinando e curando
Prosseguia Jesus
Vendo as multidões
Cheio de compaixão
A seara é grande demais

Todas as cidades,
Povoados e aldeias
Percorreremos

Pregando o evangelho,
Ensinando e curando
Prosseguiremos
Somos igreja, os trabalhadores
Somos teu corpo Jesus

Somos teus pés
Andando em toda parte
Somos tuas mãos
Curando e abençoando
Somos teus olhos
À procura dos aflitos
Somos tua boca
Proclamando o reino de Deus

Enche toda terra
Do conhecimento da tua glória
Através do teu povo
Enche toda terra
Do conhecimento da tua glória
Através da igreja
Através de nós

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Anotações
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Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Maranata”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao

SENHOR, todas as terras.” (Salmo
100.1)

Congregação: “Servi ao
SENHOR com alegria, apresentai-
vos diante dele com cântico.” (Salmo
100.2)

Dirigente: “Sabei que o SENHOR é
Deus; foi ele quem nos fez, e dele
somos; somos o seu povo e rebanho
do seu pastoreio.” (Salmo 100.3)

Congregação: “Entrai por suas portas
com ações de graças e nos seus átrios,
com hinos de louvor; rendei-lhe
graças e bendizei-lhe o nome.” (Salmo
100.4)

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a
sua misericórdia dura para sempre, e,
de geração em geração,  sua
fidelidade.” (Salmo 100.5)

Cântico
“Vim Para Adorar-Te”

Luz do mundo vieste a Terra
Para que eu pudesse Te ver
Tua beleza me leva a adorar-Te
Quero contigo viver

Vim para adorar-Te
Vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus

És totalmente amável
Totalmente digno
Tão maravilhoso para mim

Eterno rei exaltado nas alturas
Glorioso nos céu
Humilde vieste a Terra que criaste
Por amor pobre se fez

Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz (2x)

Cântico
“Se não for pra te Adorar”

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

Se não for pra te adorar,
Para que nasci
Se não for pra te servir,
Porque eu estou aqui
Sim eu quero te adorar, te adorar
Senhor, estou aqui

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Te Agradeço”

Eu te agradeço, Deus
Por se lembrar de mim,
E pelo teu favor
E o que me faz crescer
Eu vivo pela fé, e não vacilo
Eu não paro, eu não desisto
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo



Liturgia

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você me transformou e isso é tudo
Só vivo pra você
Não sou do mundo, não

A honra, a glória, a força
E o louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus

Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar
E como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você me transformou e isso é tudo
Só vivo pra você
Não sou do mundo, não

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Bezerra.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Aleluia”

Pai, eu quero Te amar
Tocar o Teu coração,
E me derramar aos Teus pés

Mais perto quero estar, Senhor
E Te adorar com tudo o que eu sou
E Te render glória e aleluia

Aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia

Quando lutas vierem me derrubar
Firmado em Ti eu estarei
Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus

E não importa onde estiver
No vale ou no monte, adorarei
A Ti eu canto glória e aleluia

Senhor, preciso do Teu olhar
Ouvir as batidas do Teu coração
Me esconder nos Teus braços, ó Pai

Toda minh’alma deseja a Ti
Junto com os anjos cantarei
Tu és santo, exaltado, aleluia!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Oseias 6 4-6 - Presb.
Walter José.

Cântico
“Deus me ama”

Mesmo sendo assim
Pobre pecador, Deus me ama
Mesmo sendo falho
Mesmo sem merecer, Deus me ama

Se estou forte
Se eu estou de pé, Deus me ama
Se estou fraco
Se eu estou caído,
Ele não deixa de me amar

Sem o seu amor, sem o seu perdão
O que seria de mim?
Deus me amou tanto
Que entregou seu filho
Para morrer em meu lugar

Deus me ama
E o seu amor é tão grande,
incondicional
Deus me ama
E ele está sempre
De braços abertos pra mim

TEMA DO DOMINGO:
“Obstáculos no caminho da

reconciliação”

Mensagem: Sem. Daniel Jardim.

ENVIO

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Filho de Deus”

Minha vida,
Um presente Teu para mim
Eu só posso agradecer
Minha casa, minha família,
Tuas bênçãos sobre mim

Eu só tenho a agradecer

Por tudo que tens feito e
As transformações, as libertaçõe
Estou sendo moldado por Ti
A cada dia
Tu me mostras quem eu sou

Sou filho de Deus,
Amado do Senhor
Nada poderá nos separar
Não posso viver longe do Teu amor
Dependo de Ti, sou nada sem Ti

Morreu na cruz, pra me salvar
Ressuscitou, Vivo está

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Olha o Filho de Deus”
Recessional

Escola Bíblica Dominical

Anotações
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JUNTA DIACONAL

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

Reunião Ordinária - Louvamos ao
Senhor pela abençoada e produtiva reunião
realizada na última segunda-feira, onde
tivemos nossa parte devocional com muito
louvor, oração e uma Palavra desafiadora
para nossa reflexão. Agradecemos aos
Diáconos e Auxiliares de Diaconia
presentes, que participaram ativamente das
partes de comunhão e administrativa, e em
especial ao Rev Jorge pela reflexão,
orientação e companhia. 

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 da última casa será maior do que
a primeira. 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
no dia 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. 

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,
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louve com alegria e em gratidão, sirva ao
seu próximo com amor. Deus te Abençoe!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Helen Simonton reunião dia 12 ,
4ª feira, às 14h.30, na casa da Luiza.
Deptº Maria Reis-  reunião dia 13, 5ª feira,
às 14h30 na Igreja Luz do Mundo. Rua
Pereira da Silva 575.
Deptº Ester- reunião dia 15, sábado, às
14h30. na sala da SAF.
Deptº Dorcas- reunião dia 16,  próximo
domingo, às 17h, sala da SAF.
Deptº Eunice-reunião  dia 16, próximo
domingo, às 17h, na sala da Rampa.
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: será na próxima
terça feira, dia 11 de
Julho, e prosseguiremos
meditando sobre a
Armadura de Deus. O
Pb Maurício Buraseska foi
convidado para trazer uma palavra na
devocional, tratando o sub tema “Calçai
os Pés com a Preparação do
Evangelho”. Programe-se, esqueça o frio,
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!

ECCC na XIX Feira
Missionária – convocamos a
todos os Encontreiros para
participar da XIX Feira
Missionária, 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

Hoje temos devocional! 09/07/2017 às
17h, na sala do conselho. Venha e traga
um visitante, não deixe o seu amigo sozinho,
convide-o  a participar pois esta é mais uma
oportunidade de evangelização.
Reunião de oração: Segunda feira, 10/07
às 19h. Estaremos orando por nossa igreja,
família, amigos  e país.
Davi um homem segundo o coração de
Deus. Dia 10/07/2017 às 19:30h. Não
perca! Série de palestras baseados no livro
de Charles R. Swindoll, ministrado pela
missionária Leninha Maia.
Grupo de louvor:  03/07 às 16h. Ensaios
no templo. Participe!

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
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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
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, as 9:00, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que as 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 – Nesse domingo não
teremos nossa devocional, pois a Upa
conduzirá o culto! Venha as 19hrs com a
camisa da Upa, e traga um amigo!
 
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

ECOS

ECOS DA CATEDRAL
VOCE SABIA?... Que o Ecos da Catedral
já concluiu 3 turmas de Treinamento para
liderança de células – uma por ano? Até o
momento 71 pessoas concluíram o curso e,
dessas, 41 decidiram se envolver diretamente
com a liderança de um Grupo. Hoje, no
culto das 10:30h, estarão recebendo o
Certificado de Conclusão do Treinamento/
2017 as seguintes pessoas: ANITA LINS e
ELENICE AVILLEZ (Ecos Zona Sul),
DENISE ALMEIDA e ROGÉLIO
MILLIOLI (Ecos TJ Andrade Neves),
MATEUS LEVI (Ecos Oxigenio),
SÉRGIO SANTOS (Ecos da Ilha),
FERNANDO TOLEDO (Ecos Rio-
Niterói), ANGELA e SEVERINO SILVA,
PB. JOAHANNES e CARLA GAISER,
REV. RENATO PORPINO, PB. PAULO
e MARIANA COSTA, VIVIANA
COSTA.

UPH
União Presbiteriana de Homens

CULTO COM AS CRIANÇAS

MAMÃES E PAPAIS!!!! 

O Culto com as Crianças está benção pura!!! 
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 



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:
“Milagres em Malta”

Escalas e Plantões
Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Guilhermino Cunha; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Sem.
Daniel Jardim.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Romer Cardoso; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio/Guilhermino Cunha;
19h: Rev. Renato Porpino.

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Carlonie Curcio ; 18:30 horas: Presb. Raul
Vargas Filho
Próximo Domingo – 11 horas: Sem. Vinicius Ramos ; 18:30 horas: Rev. Romer Cardoso

Presbíteros: Hoje – 8h: Holf  Hinden; 10:30h: Rui Coelho; 19h: Walter José.
Próximo Domingo – 8h: Adibe Santos; 10:30h: Altair Bazeth; 19h: André Lima.

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: Filipe Agum; 10:30h: Aux. de Diac. Elizabeth Sabino; 19h: Ricardo Bezerra; Quinta -
feira: Aux. de Diac. Ondina Brasil e Paulo Ladeira.

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.

Recepção: Hoje – Mary Bezerra, Cleizi Souza. Noite: Creuza Póvoa.
Próximo Domingo – Sônia Cruz, Licia Maria Barbosa. Noite: Valéria Gorne.

Equipe de Áudio: Hoje – Manhã: Newton Alvarez. Noite: Victor Mota.
Próximo Domingo – Manhã: Daniel Schmidt. Noite: Leandro Azeredo.

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã:  Vendrami, Piauí, Pedro Bragança, Mateus Levi.
Noite: Nery, Pedro Bragança, Pedro Henrique.

Próximo Domingo: Manhã: Luiz Alberto, Maria Ivone, João Henrique.
Noite: Luiz Alberto, Maria Ivone, João Henrique.

Música: Hoje – 8h: Grupo de Louvor da UPH; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UPA.

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

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 10: João 10.22-42
Terça-feira 11: Mateus 25.24-28
Quarta-feira 12: Lucas 12.13-21
Quinta-feira 13: Mateus 6.25-34
Sexta-feira 14: Êxodo 4.1-5
Sábado 15: I Crônicas 22
Domingo 16: Salmo 103

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: Alexandre da Conceição Sacramento, Presb. Edilson Nunes Viana, Elizabeth Nery da Trindade,
Ernestina Botelho Alves, Isaías Calhau Barbosa, João Octavio da Costa Nascimento, João Victor dos
Santos Galrão, Levi Matheus Gouveia Gomes da Silva, Luciana Torres Barbosa, Luiza Maria Nogueira
Damasio Decotelli da Silva, Sérgio Henrique da Costa Nascimento, Solange da Silva Barbosa, Victor
Loose Silva.

Seg 10: Heloísa Barros Candido Bezerra, Iracy Pinheiro de Moraes, Leila Hasan Gomes, Pedro Nzola
João, Rute Barbosa dos Santos.

Ter 11: Francis Gonçalves, Presb. Gelbson Veloso Improta, Jeremias Barboza de Oliveira, Maria de
Lourdes Rosa Barros, Maria Eglacy Gomes de Maia, Rachel Moreira Machado da Costa Rodrigues,
Raquel Ribeiro Tavares, Rhode Bertolossi Biato Oliveira.

Qua 12: Frederico Lopes Cavalcante, Joana Gualberta de Jesus Dias.

Qui 13: Mariana de Jesus Lourenço Carvalho da Costa, Michel Alex Duarte Arrieta, Raissa Hasan
Gomes, Renata Coutinho Villon, Tatiana Campello Lopes.

Sex 14: Diác. Cyro de Souza, Nara Lúcia Mendes de Mesquita, Regina Maria de Britto Figueiredo,
Sandra Alves Farias Maia.

Sáb 15: Estelita Carneiro da Silva, Maria Helena Lamiz Cunha, Wilca Pereira dos Passos Santos.

Aniversário de Casamento

Hoje: Diác. Francisco Eugenio Nogueira e Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Margarete Rose
Brandão Silva e Henrik Gaiser.

Seg 10: Ana Lucia Braga de Oliveira Fonseca e Gilmar Fonseca.

Ter 11: Juny Boechat Leite e Helio Brandão Leite, Presb. Gelbson Veloso Improta e Gláucia Silveira
Moreira Improta, Presb. Guaraci Sathler e Lucy Clara Lima Sathler, Luiz Carlos Andrade Gomes e Leila
Hasan Gomes, Waldir Rodrigues da Cunha e Celsa Salles Cunha.

Qua 12: José de Castro Quintaes e Eva Pinto Quintaes.

Sex 14: Ary Francisco de Andrade e Nadir Flores de Andrade, Maria José da Silva Santos e Luiz
Fernando dos Santos, Diác. Josué Ferreira Martins da Silva e Ani Alvaro Vaz, Klaus de Oliveira Telles
e Martha Cavalcante de Oliveira Telles, Jorge Abreu de Araújo e Rose Any Almeida da Silva de Araújo.

Sáb 15: Divaldo Barbosa Gomes e Carmen Lucia Pinho Gomes, Diác. Marcelo Figueiredo de Castro
Freitas e Leyde Patricia Leadebal Freitas.



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

Embaixador do Reino
Muitas pessoas se distanciam, desviam ou enfraquecem porque muitas vezes só estão

reproduzindo algo de bom que alguém disse para elas. Alguém diz que Deus é amor então a
gente repete que Deus é amor. Alguém diz que Deus restaura então repetimos que Deus
restaura. Ser embaixador do reino não significa reproduzir a mensagem, mas ser a própria
mensagem. Daí a grande questão não é aquilo que a gente sabe a respeito das coisas de Deus,
mas aquilo que a gente vive ligado as coisas de Deus. O que eu sei, se não é prático, é só
informação e conhecimento, mas o que eu vivo é manifestação real do que eu sei. Ser a
manifestação de Deus é ser a manifestação do amor, da mudança, da transformação e da
restauração de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus era a própria mensagem. Os Seus
frutos apontam para Aquele que O enviou.

Precisamos entender que não é Deus que nos coloca em momentos de crise e não é
Deus que nos coloca em meio aos problemas para fazer com que fiquemos mais sensível a
voz Dele. Muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos em meio aos problemas e
crises que passamos. Independentemente do problema que você esteja passando é Deus que
tira você de lá. Porque Ele é grande em amor e misericórdia. Ele quer te salvar. Em meio à
crise Ele traz conforto. Em meio à crise Ele te traz alento. Em meio à crise Ele te dá paz em
meio a tempestade. Mateus 8:23 conta que Jesus dormia em meio a tempestade. Ele dormia
porque Ele tinha paz. É Ele quem te dá essa paz.

Uma geração cheia de informação, é uma geração que tem opinião sobre todas as
coisas. Uma geração cheia de revelação de quem Deus é, é uma geração que muda todas as
coisas. Em Cristo somos mais que vencedores, está escrito (Romanos 8:37). O mundo espera
por nós para que propaguemos e sejamos a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Busquemos
em primeiro lugar o reino de Deus. Busquemos um relacionamento com Deus onde não haja
espaço para tentações e pecados. Pessoas vivem relacionamentos frustrados porque procuram
em pessoas aquilo que só encontrarão na pessoa de Deus. Um relacionamento firmado em
Deus não há espaço para o pecado, para a frustração e para a tentação porque firmado em
Deus você passa por tudo isso tendo força no Senhor e sabendo que o que te espera no fim,
por mais longo que seja essa batalha, é a vitória em Cristo.

Por fim, como diz nosso moto: “alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no
amor, unidos no trabalho”, assim sejamos como Embaixador do Reino de Cristo. Juntos
somos mais fortes. “Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; o cordão de três dobras
não se rebenta com facilidade. ” Eclesiastes 4:12.

Culto Jovem: O melhor dia semana: Culto Jovem!!! Essa sexta pastor Deivson nos trará a
mensagem com o tema: Surpreendido pela Paz. Venha e traga um amigo. Te esperamos para
um momento de louvor, adoração e mensagem na presença de Deus.
Redes Sociais: Siga-nos e fique por dentro das programações. Facebook.com/umprio e
instagram.com/umprio . Vem novidade aí. Vem com a gente e fique ligado!


