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A REALEZA DO SERVIÇO

“Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para
Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com
ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com
a toalha com que estava cingido... Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à
mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e
dizeis bem; porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros.  Porque eu vos dei o exemplo...” (João 13:3-5; 12-15)

Em Êxodo 3:5, bem ali diante de
Deus, no monte Horebe, Moisés foi
confrontado pelo Senhor: “...não te chegues
para cá, tira as sandálias dos pés porque a terra em
que estás é terra santa.”

O mesmo Anjo do
Senhor posteriormente se
manifestou a Josué: “...és tu um
dos nossos ou dos nossos adversários?
...Sou príncipe do exército do Senhor
e acabo de chegar...” E a ordem é
repetida: “... descalça as sandálias
dos pés, porque o lugar em que estás
é santo...” (Josué 3:15).

Mais uma vez, temos
novo acontecimento no texto
em epígrafe que envolve “tirar
as sandálias dos pés.” Não
mais o “Anjo” do Senhor e sim
Verbo que se fez carne e
habitou entre nós cheio de graça e de
verdade (João 1:14) se apresenta para
confrontar os discípulos. O episódio
narrado por João é um quadro pintado em
cores vivas com palavras de um
procedimento de Jesus que foi no âmago

do Cristianismo. Ao lavar os pés dos
discípulos, Jesus dirigiu a existência do
Cristianismo para a contracultura de toda a
humanidade.

Na realidade, há poucos incidentes no
relato evangélico que põem tão
clara a personalidade de Jesus e
que mostram seu amor de
maneira tão perfeita. Ao mesmo
tempo o episódio é o coronário
da fé e do serviço cristão. Não
é informado no texto, mas
certamente a mesma coisa que
aconteceu com Moisés e Josué,
provavelmente aconteceu com
os discípulos. A ação é mais
ampla. Jesus deitou água numa
bacia, tomou uma toalha,
ajoelhou-se diante dos
discípulos, “tirou as sandálias de
seus pés” e passou a lavar-lhes

os pés de forma humilde e serviçal.

Alguns detalhes importantes sobre
este acontecimento:

(1) Jesus sabia que todas as coisas
estavam em suas mãos. Que, não só, a

Acreditar em Deus vai muito além de apenas meditar diariamente em sua palavra,
manter uma rotina de oração e estar sempre na igreja. Inclui enxergá-lo e reconhecê-lo nas
horas difíceis da vida. Acreditar que todo sofrimento tem propósito. É muito fácil confiar
em Deus quando tudo vai bem, mas quando as coisas não saem como esperamos parece
tão mais fácil duvidar ou murmurar…

Quando meditamos sobre o versículo onde Cristo fala sobre as aflições que
sofreríamos\sofreremos (JOÃO 16:33 ), não conseguimos mensurar a proporção dessas
aflições... A magnitude desses problemas que podem nos atingir.

A história de Jó tem muitos a nos ensinar.
Jó era um homem era um homem correto, justo e próspero. (Jó 1.1-2)

 De uma hora para outra, Jó perdeu tudo: as riquezas, perdeu os filhos, a saúde.  Jó
experimentou a solidão ( Jó 19.13-20).  Jó sofreu muito. Um sofrimento que aos nossos
olhos  pode parecer difícil de suportar. Porém o Senhor mudou a sorte de Jó. “Mudou o
Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes
possuíra.  Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro; porque veio a ter catorze
mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas.(Jó
42.10,12-13)

Ao lidarmos com problemas que nos trazem dor, no primeiro momento, não
conseguimos encontrar solução visível aos nossos olhos, o problema bate como algo
arrebatador, que nos tira a paz no primeiro momento. Ao ponto de muitas vezes
minimizarmos o poder da oração... Como ouvimos em nossa igreja através de nossos
pastores, Deus é um Deus didático. Ele nos ensina através das nossas vivências, nos prepara
para destinos extraordinários.. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida! “Aquele que não
poupou seu próprio filho em favor de nós” tem os melhores planos para você e para
mim. Portanto, acredite: SUA DOR É PASSAGEIRA!
Gosto muito da frase do CS Lewis que me faz pensar sobre olhar mais para o futuro:
“Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás.”
Essa frase me remete a pensar em todas as maravilhas que Deus já fez em minha vida e na
de pessoas próximas. Acredite, os planos de Deus são maravilhosos! Experimentar esse
estado de confiança em Deus e ver seus planos se concretizarem também. Portanto: CREIA.
Apenas creia.. o Senhor cuidará de todas as outras coisas.

Adrizia Muniz

Culto Jovem: O melhor dia da semana é aqui! Venha estar conosco terminando a semana
na presença de Deus. Um momento de louvor, adoração e mensagem. #Vem
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hora de sua humilhação estava perto,
mas também sabia que se aproximava a hora
de sua glória. Sabia que não faltava muito
tempo para que chegasse a sentar-se no
próprio trono de Deus. Esse pensamento e
perspectiva  poderiam tê-lo enchido de
orgulho. Entretanto, sabendo qual era seu
poder e sua glória, ao lavar pés de seus
discípulos demonstrou grande  humildade.

(2) Jesus sabia que tinha vindo de
Deus e que voltaria para Ele. Podia haver
sentido algum menosprezo pelos homens e
as coisas deste mundo. Poderia ter
considerado que tinha
terminado sua tarefa no
mundo, porque estava em seu
caminho para com Deus.
No momento quando Deus
estava mais perto dEle, Jesus
desceu às profundidades e os
limites de seu serviço aos
homens. Lavar os pés dos
convidados em uma festa era
o trabalho dos escravos.
Esperava-se que os discípulos
de um rabino o atendessem
em suas necessidades
pessoais, mas jamais se
imaginou um serviço como
este. O maravilhoso a respeito de Jesus é
que sua identificação com Deus, longe de
separá-lo dos homens, aproximava-o mais
que nunca. É certo que ninguém está mais
perto dos homens que aquele que está perto
de Deus.

(3) Jesus conhecia muito bem a
natureza do coração humano. Estava ali
diante dele o discípulo Judas cujo diabo já tinha
colocado no coração o intento de traí-lo (Jo.
13:2). O saber algo assim poderia tê-lo
mergulhado na amargura, o ressentimento e
o ódio para com os homens. Estava ali
também o discípulo Pedro, que cheio de
sentimentalismo tenta dissuadir Jesus para não
fazer aquilo, mas que no dia seguinte iria traí-
lo. Mas estas situações, ao contrário, inflamaram
mais amor que nunca em seu coração. O
surpreendente a respeito de Jesus era que
quanto mais o feriam os homens, mais os
amava.

Tudo isso Jesus fez para ensinar os
Seus discípulos a realeza do serviço:

1. Uma verdadeira humildade sem
falsa piedade - Vr. 13 “Vós me chamais o Mestre
e o Senhor e dizeis bem; porque eu sou.” Jesus não
negou seu senhorio e autoridade para validar
o seu serviço. Ao contrário, Ele demonstrou a
verdadeira função de um Senhor; a saber, o
serviço àqueles que estão sob seus cuidados.

2. Uma verdadeira humildade
como exemplo a ser seguindo – Vr. 15
“Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz,

façais vós também.” Pessoas não
seguem discursos, elas seguem
exemplos. As ovelhas, com
pouca visão e senso de direção,
seguem o pastor que vai à frente.
Elas ouvem a voz do pastor e o
seguem. (João 10:4-5)

3. Uma verdadeira
humildade como requisito sine
qua non para ser discípulo –
Vr. 16 “Em verdade, em verdade vos
digo que o servo não é maior d que o
seu senhor, nem o enviado, maior do
que aquele que o enviou.” No
contexto social, um líder sem o
espírito de serviço é um déspota,

no contexto cristão, um líder sem o espírito
de serviço é um mercenário (João 10:12).
Ninguém é autorizado a dirigir a Igreja se
não seguir os passos de serviço de Jesus.

4. Uma verdadeira humildade que
seja verdadeiramente praticada – Vr. 17
“Ora, se sabeis estas cousas, bem-aventurados sois se as
praticardes.” Talvez esta afirmação seja a mais
abrangente de toda a mensagem. Ou seja, não
podemos apenas falar sobre humildade. Ela
precisa ser praticada. Devemos submeter todo
o nosso ser e entendimento à Palavra de Deus.
Jesus exortou a Pedro tão veementemente por
causa do potencial in germe num discípulo
rebelde de se tornar um senhor déspota.

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Notícias Gerais

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 muitos bem-vindos!
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos e
sirvamos juntos ao Senhor.

Instituto Cidade Viva
O Conselho da Igreja firmou parceria com
o Instituto Cidade Viva, um Instituto sem
fins lucrativos, para fazer captação junto a
empresas através de incentivos fiscais na
esfera nacional (Lei Rouanet), estadual
(ICMS) e municipal (ISS). Diante disto,
precisamos de irmãos e amigos da Catedral
que nos ajude na busca destes parceiros.

Reunião do Conselho e Recepção de
Novos Membros
Dia: 16/Agosto – Quarta –feira, às 18:30h,
o Conselho da Igreja estará recebendo para
entrevista e o tradicional jantar, os irmãos
que desejam tornar-se membros da Igreja.
Procure os professores da classe da EBD
integração para maiores informações.

Orando Por Sua Liderança!
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome de toda a família, tanto no
céu como na  terra.” (Efésios 3.14-15). O
Conselho da Igreja tem pastoreado irmãos
e administrado diversos assuntos complexos
para a vida espiritual e social da nossa igreja.
Pedimos aos irmãos que orem pelo
Conselho. Este é um tempo de colocar-se
de joelhos diante do Pai e pedir que o autor
e consumador da nossa fé ilumine os
corações e mentes de nossos Pastores e
Presbíteros.

Missão Caiuá - Culto de Gratidão
Data: 22/08 – Terça-Feira – às 14:30h
Local: Catedral Presbiteriana do Rio
Convidamos a toda a Igreja para o culto de
gratidão a Deus por 35 anos do trabalho
da Missão Caiuá no Rio de Janeiro. Na
oportunidade teremos como mensageiro o
Rev. Juarez Marcondes Filho, pastor da IPB
Curitiba e Secretário Executivo do Supremo
Concílio.

Marcha Missionária
 Hoje, além de entregarmos os nossos dízimos
na Casa do Senhor, teremos a oportunidade
de ofertamos para Missões em todos os cultos.
Nos envelopes que estão nos escaninhos dos
bancos, há oferta direcionada para Missões. É
necessário anotar que a oferta é para
Missões. Não esqueça do cofrinho! Toda
oferta arrecadada será direcionada para
sustentar missionários nos campos, abertura
de novas igrejas e sustentar os trabalhos de
evangelização. “Missões se faz com os pés
dos que vão, com os joelhos dos que oram
e com as mãos dos que contribuem”.
Vamos fazer diferença!

Grande Coral - Reforma 500 Anos -
IPB/SRJ - Devido à comemoração do Dia
dos Pais, não teremos ensaio hoje,
retornando no próximo domingo às 18h,
na galeria do coral. O material para estudo
e partituras encontra em: http://
reforma500.ipb.org.br/grande-coral.
Aguardamos vocês!

Ministério de Intercessão
Convida à Igreja para vigília na sexta-
feira(25) estaremos  orando das 18h às 24h.
Tema: “...fé que fortalece...” Cristão, cuide
bem de sua fé,pois lembre-se de que “Sem
fé é impossivel agradar a Deus”

No 4o com “deuses”?
Estamos de volta!!
“Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR,
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses
a quem serviram vossos pais que estavam dalém do
Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra
habitais. Eu e a minha casa serviremos ao
SENHOR.” (Josué 24.15) Em quem me
espelho? Quem ou o que coloco em
primeiro lugar na minha vida? Deus tem
falado conosco, apesar de nós, e tem
utilizado a Palavra, os profetas e hoje nos
fala através de Jesus. Mas Ele também nos
dá pessoas segundo o Seu coração para tal.
Neste mês, um filho retorna ao lar, apenas
para o nosso evento: o Presbítero Marcelo
Gripp. Conversaremos sobre o tema:
“Caminhando entre deuses”. Existe somente
um Deus? No 4o com Deus, o melhor lugar para
estar!

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

MOTIVOS DE ORAÇÃO

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

1 - Saúde:  Edineia Bastos,  Maria Helena
Sathler Gripp, Nancy Marques,  Abimael
Silva, Yuri Matos, Presb. Eli Simões,  Lucy
Castilho, Rilvan Stutz, Isabel Machado,
Angelina Alves de Melo, Hilda Bastos,
Jonas de Souza, Josué Araujo Dutra Louviz
de Azevedo.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Adir Azevedo Menezes, Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, Nery
Sá Freire Junior, Nilton Gonçalves Júnior,  Vitor Soares Amaral

Seg 14: Ana Paula Belmino Duarte,  João Manoel Andrade Maciel da Silva Campos
Galdi,  Maria Tereza da Silva,  Mônica Cristina da Cruz de Souza,  Rafael Maia Ferreira
Cavalcanti, Sérgio Mesquita Martins, Vera Marques Gomes

Ter 15: Alice Maiara Rodrigues Arrieta, Andreia de Souza Mello, Cleri Marques dos Santos,
Daleth de Souza Medeiros, Dalva Rodrigues da Silva, Filipe Gonçalves Dowsley Fernandes,
Glaucia Kristina Amaral Santos, Maria Claudia Abreu de Farias Lopes, Nancy Garcia de
Camargo, Zelia Cadinha Das Neves

Qua 16: Alexandre Figueiredo Simões, Ana Maria Gonçalves de Souza, Lea Pereira Martins,
Maria Aparecida de Paula Pereira, Maria José Ribeiro Tavares
Rita Lauren Sayago Sathler Gripp,

Qui 17: Beatriz Rodrigues Campos, Daniella Eller Irineu Calixto, Edno Gonzaga Alves,
Lidia de Souza Maciel, Pedro Dantas Ferreira Neto

Sex 18: Presb. Samuel Mendonça da Mota

Sáb 19: Oziel Francisco do Nascimento, Patrícia Maia Ribeiro, Paula Diana Alves de Souza
Nascimento

Aniversário de Casamento

Quin 17: Danielle Arieiro Jones Marques e Gabriel Trigueiro Pereira Marques

Sáb 19: Gilma Avila Cataldi de Almeida e Mauro Sérgio Cataldi de Almeida, Diác. Jorge
Carlos Camacho Correa e Cristiane Costa Dos Santos Correa

Segunda-feira 07: Salmo 1
Terça-feira 08: Apocalypse 21.1-5
Quarta-feira 09: II Timóteo 1.1-14
Quinta-feira 10: Jonas 1
Sexta-feira 11: João 6.15-21
Sábado 12:  Romanos 12.9-21
Domingo 13 : Efésios 1.3-12
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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 07 à 13 de Agosto:
1 – Presb. Rolf  Hinden, Valerie Elizabeth
Hinden e família.
2 – Diác. José Nei Rodrigues de Castro e Lea.
3 – Irene Monteiro Grillo e família.
4 – Marta glória Viana Tiradentes e família.
5 – Andréa Azevedo Simões, Marcelo Correa
Barbosa Fernandes e Mateus Levi Simões
Fernandes.
6 – Oséas Lucena Nascimento e família.
7 – Pedro de Bragança Júnior e família.
      8 – Raquel Domingues Gamallo e família.

Semana de 14 à 20 de Agosto:
1 – Presb. Jorge Lima de Apocalypses,
Elionora Souza de Apocalypses e família.
2 – Diác. Ricardo Dowsley Fernandes,
Solange Fernandes, Filipe e Rafaela.
3 – Gerci Maria da Silva e família.
4 – Rosimary Moreira Machado da Costa,
Julieta Costa.
5 – Gerusa Pereira Monteiro.
6 – Diác. Gerbe Gomes de Barros.
7 – Gilmar Ávila Cataldi de Almeida e
Família.
8 – Letícia Viana de Alcântara.

Uma família querida
Conforme noticiado em nosso Boletim
anterior, o nosso Presbítero Paulo Costa, sua
esposa Mariana e sua filha Viviana, solicitaram
desligamento de nossa igreja por convicções
pessoais, visando filiarem-se a outra
denominação, decisão esta acatada pelo nosso
Conselho. Esta família amada serviu à Catedral
com resignação, dedicação e zelo durante
vários anos, com atuação nas áreas de música,
SAF, Encontro de Casais Com Cristo e outras
áreas. Fica aqui registrado o amor fraternal e o
carinho de toda nossa igreja, desejando que
Cristo Jesus continue sendo o único Senhor
de suas vidas e a Bíblia a única regra de fé e
prática a conduzi-los nesta nova etapa de suas
vidas. Como a nossa Igreja afirma, estaremos
sempre de portas e com os corações abertos
para recebê-los a qualquer momento.

A Palavra de Deus!
“Ensina-me Senhor os caminhos dos teus decretes e
os seguirei até o fim. Venham também sobre mim as
tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua
promessa.” (Salmo 119:34)

Preciosa é ao Senhor a morte dos seus
santos.
No dia 08/08/2017 nossa amada irmã
Adília Augusta Melo de Siqueira foi
chamada à glória. Ela está com o seu Senhor
que tanto serviu ao longo de sua trajetória
entre nós. Oramos para que nosso Deus
conforte o coração dos familiares e nos
exorte a olhar firmemente para o Autor e
Consumador de nossa fé.

Lançamento do Livro Infantil “Ele
resolveu me amar”
 A nossa missionária  Leninha Maia lançou
na Feira Missionária das Nações o seu mais
novo livro. Momento de muita alegria para
nossa igreja  e para todos aqueles que
acompanham  o ministério da nossa irmã
ao longo desses anos junto ao  Ministério
Infantil. Foram anos pregando em
acampamentos, cultos e ministrando para
professores de Infância em todo Brasil. E
agora chegou o livro “Ele resolveu me
amar.” Crianças e adultos conhecerão mais
uma história que fala do maior amor do
mundo.

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:
“Salvos Pela Graça de Deus - Sola Gratia”

(Julho/Agosto)

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“Tira as Sandálias dos Pés”

Escalas e Plantões

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

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas:
Presb. Apocalipses.
Próximo Domingo – 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas: Sem. Ewerton Borges.

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

Hoje: Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen Santos, Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra, Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Filipe Agum, Paulo
Ladeira, Leonardo Trindade.
Púlpito – 8h: Sérgio Branco; 10:30h: Adeclen Santos; 19h: Leonardo Trindade; Quinta - feira: Roberto
Marinho e José Vinícius.

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

Recepção: Hoje – Regina Oliveira, Edinalda Rodrigues. Noite: Creuza Póvoa.
Próximo Domingo – Amália Sena, Evanilde Rodrigues, Eleny Silva. Noite: Valéria Gorne.

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

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Valdir, Luciano, Maria Ivone.
Noite: Ricardo Cunha, Luciano, João Bastos.

Próximo Domingo: Manhã: Pedro Bragança, Vendrami, Piauí, Mateus Levi.
Noite: Pedro Brangança, Nery, 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; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UPA.
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Devocionais – Neste domingo o culto é
da Upa, então não teremos nossa
devocional! Apareça no culto às 19h com a
camisa da Upa, e traga um amigo!
Esperamos vocês! 
 
Informações - Para mais informações
sobre o acampamento e outros eventos,
curta a página da UPA - Rio no Facebook!
Também estamos presentes nas redes do
Snapchat (upario), Instagram (upa.rio) e o
nosso canal no youtube com os vídeos dos
nossos acampas (UpaRio)! http://
www.facebook.com/UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Agradecemos a todos os envolvidos na
nossa barraca na Feira das Nações, em
especial ao Diác. João Lemos e sua esposa
Rosa que estiveram a frente da gastronomia
da barraca. Ao Diác. Adeclein e esposa se
prontificaram tanto na montagem como nos
preparativos, o Senhor os recompense no
seu devido tempo por sua dedicação e
serviço ao Senhor, aos demais irmãos que
como todos os anos estão no trabalho fica
aqui o agradecimento fraterno em Cristo
Jesus pelos serviços prestados ao trabalho
missionário.

Acampamento Uph:
Estamos em contagem regressiva para o
nosso acampamento.
Dias: 25, 26 e 27 de Agosto.
Hoje estaremos No Hall da Cantina fazendo
as Inscrições. Esta é uma excelente
oportunidade.
Para quem for de Ônibus R$ 280,00
Começaremos nosso acampamento aqui na
Catedral juntos com UMP num Culto de
Louvor com Gerson Borges
Toda a Igreja esta convidada para este
Momento de alegria e Confraternização.
Dia 25 às 20h Culto de Louvor Início do
4º Acampamento UPH-Rio
“E Vos Fareis Pescadores De Homens...”Mt
4-19

UCP

Feira das Nações: Nossa Feira foi uma
bênção, agradecemos todo o envolvimento
dos pequenos nesta obra! Deus abençoe
cada pequeno e sua família!

Caixinha Missionária: Nossa caixinha para
missões continua a todo vapor, não esqueça
de trazer sua ofertinha para missões.

Culto da UCP: Nosso Culto será no
domingo 03 de setembro, às 19 horas.
Marque na sua agenda!! E não falte às
devocionais da UCP!

Visite:Visite nossa página no Facebook ou
no instagram (UCP-Rio) e fique por dentro
de tudo!

Blusa da UCP: Você que não tem a blusa
da UCP pode adquirir na devocional. Valor:
20 reais.

Venha nos Visitar- Sempre nos
encontramos todos os domingos, às 19
horas, na sala da UCP, com muita alegria,
brincadeiras e uma palavra super bacana e
abençoada! Além disso temos vários
eventos no decorrer do ano como festas,
passeios, cultos, acampas e muito mais,
Fique Ligado! 

CULTO COM AS CRIANÇAS

 MAMÃES E PAPAIS!!!! 
O Culto com as Crianças está a uma
BÊNÇÃOOOO!!
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 horas 

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à
Casa do Senhor.” 
Salmo 122.1 
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prosseguimos meditando sobre a
Armadura de Deus. Tivemos uma palavra
na devocional do Casal Fátima e Fernando,
tratando o sub tema “Embraçando o
Escudo da Fé”. 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 22 de
agosto, em continuidade ao tema do ano,
contaremos com a presença, como preletor,
do Pr Renato Porpino. O subtema a ser
tratado será sobre “INSTALAÇÕES” do
nosso lar. Uma reflexão quanto a como é
o que não se vê? Como ter uma vida
sem segredos, deixando TUDO às
claras, para sermos o que somos,
quando ninguém vê. 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!

65º ECCC – Reuniões Preparatórias/
Vigília: Nosso próximo Encontro está cada
vez mais próximo. Estamos na fase de
planejamento e intercessão. Por isso dobre
seus joelhos, clamando para que o Senhor
nos oriente. Em 05, 12 e 19 de setembro
teremos as Reuniões Preparatórias para o
65º Encontro previsto para 22 a 24 de
setembro. A Vigília está agendada para o
dia 15 de setembro. Programe-se, pois a
preparação espiritual, nessas reuniões, é
condição para participar do Encontro.
Casais que tiverem dificuldade em participar
de todas as reuniões preparatórias e da
Vigília, procurem, antecipadamente, o Casal
Presidente, para estudar a excepcionalidade
de cada caso.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. No
casamento, as pequenas coisas são tão

importantes quanto as grandes. Lembrar de
dizer “te amo”, pelo menos uma vez ao
dia. Nunca ir dormir zangado. Ter valores
e objetivos comuns. Pequenas coisas que
fazem a diferença. “Acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição”.
(Cl 3:14).

Nasceu em 07 Ago 17 às 17h e 12min. E
os avós estão babando!– anunciamos a
chegada tão esperada da Maria Fernanda.
Um presente de Deus, para toda a família!
A princesinha nasceu pesando 3.405g e 50cm
de altura. Desejamos que esta linda criança
cresça em estatura e graça, com muita saúde.
Certamente continuará dando muitas
alegrias ao casal Anna Carolina e Fernando
Garcia. Este momento é especial, também,
para os avós e, queremos compartilhar
dessa alegria com os avós, Aurora e
Carlinhos, casal de Encontreiros da nossa
Catedral. “Coroa dos velhos são os filhos dos filhos;
e a glória dos filhos são seus pais.” (Pv 17:6)

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!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

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

Reunião Ordinária - Agradecemos ao
Senhor pela abençoada reunião que tivemos,
com uma participação expressiva de
Diáconos e Aux Diaconia, uma Palavra
edificante ministrada pelo Rev Romer, o
testemunho de vida e gratidão da Irmã Rute
Viana, e ainda de informações importantes
trazidas pelo Pastor Efetivo Rev Jorge.
Reunião marcada por assuntos sérios, mas
temperada com alegria e comunhão. Que
o Senhor conserve em nossos corações Sua
Alegria, Paz, Santidade e Vontade de fazer
o melhor para Ele!

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

Atendimento Eficaz - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, e a
procura por assistência tem sido muito
grande. Mas esses atendimentos têm 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 busca por 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 Ebénezer - reunião dia 16, 4ª feira,
às 14h30 na casa da sócia Lídia Maciel.

Deptº Helen Simonton- reunião dia 16,
4º feira, às 14h30, na casa da sócia Solange.

Deptº Ester - reunião dia 19, sábado, às
9h, no SAR - Café com oração. Venha em
jejum e traga um item para o café da manhã.

Deptº Ruth Pinho - reunião dia 19, sábado,
às 15h na casa da sócia Dulcinete.

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

Deptº Eunice- reunião próximo domingo,
às 17h, na sala da rampa.

Projeto dando as mãos - dia 19,
promoção da Federação Rio. Interessados
falar com Adriana.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Reunião de Estudo e Oração: ocorreu
na terça-feira, dia 08 de agosto, quando



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Leitura Uníssona “Firme está o meu

coração, ó Deus, o meu coração está firme;
cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó
minha alma! Despertai, lira e harpa! Quero
acordar a alva. Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações. Pois a tua misericórdia se eleva até
aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.”
(Salmo 57.7-10)

177 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firme nas Promessas” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

Marcha das Missões:

315 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Serviço do Crente”

Oração de Consagração:  Diác. Mário
Sergio.

Pastorais

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: I Tm 2.5 - Presb. João Bastos.

TEMA DO DOMINGO:
“Jesus, o Perfeito Mediador”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

269 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pureza no Sangue”

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

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

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.

SIRVA COM AMOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de

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

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

Homens: “Tributai ao SENHOR, ó
famílias dos povos, tributai ao
SENHOR glória e força.” (Salmo 96.7)

Coral: “ Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios.” (Salmo 96.8)

Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade...” (Salmo 96.9)

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

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)

282 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Grande Comissão”

  Cântico
“Vejo a Luz do Senhor Que Brilha”

Vejo a luz do Senhor que brilha,
Bem no meio das trevas, brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo,
Nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim!

Brilha, Jesus
Mostra ao mundo A luz de Deus Pai,
Espírito de Deus Vem refulge em nós.
Faz transbordar Sobre os povos Tua

graça e perdão,
Vem ordenar que haja luz,

Ó Senhor!

Eis me achego ao teu trono incrível,
O mais finito ao intangível.
Por teu sangue
Precioso eu ouso entrar,
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!

Contemplando tua majestade,
Teu reflexo
Em nossa face.
Cada dia,
De glória em glória,
Mostra sempre a tua história.
Brilha em mim. Brilha em mim!

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rosibeti Silva.

Pastorais

Homenagem aos Pais: Depto. Infato-Juvenil.

Oração de Gratidão a Deus Pelos Pais.

Liturgia

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Oceanos”

Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés podem falhar,
E ali Te encontro no mistério,
Em meio ao mar, confiarei.

Ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei.
Se o mar crescer
Somente em Ti descansarei
Pois eu sou Teu e Tu és meu.

Tua graça cobre os meus temores,
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo,
Tu és fiel, nunca vais falhar.

Guia-me pra que em tudo em Ti confie,
Sobre as águas eu caminhe.
Por onde quer que chames,
Leva-me mais fundo do que já estive,
E minha fé será mais firme,
Senhor, em tua presença.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: João 14.1 - 3 - Presb. Jorge
Apocalypses.

Cântico
“Se Eu Me Humilhar”

Neste lugar tu és real,
Vou me entregar totalmente.
O teu toque abriu os olhos
Do meu coração,
Eu posso enxergar e entender,

Se eu me humilhar diante do teu altar
E sacrificar aquilo que me custar
Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Mais vale um dia no centro do teu querer
Que toda a vida sem jamais te conhecer!

Tu és minha fonte, minha colheita,
Minha herança

A minha fonte é o teu amor.
Minha colheita é o teu amor.
Minha herança é o teu amor.

TEMA DO DOMINGO:
“Não se turbe o vosso Coração”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

ENVIO

SERVINDO A CRISTO 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 o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar,
Teu amor não falha.
Difícil é o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Mas teu amor não falha.

Tu fazes que tudo
Coopere para o meu bem! (x2)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Nada é Impossível”
Recessional



Liturgia

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “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.”
(Salmo 37.3-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Êxodo 3:1-6 - Presb. Johannes
Gaiser.
Coral Canuto Regis

TEMA DA SÉRIE:
“Vivendo Além de nós Mesmos”

TEMA DO DOMINGO:
“Tira as Sandálias dos Pés”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio

 DESPEDIDA E ENVIO

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

Liturgia

Culto Vespertino - 19h
Prelúdio: “Santo Espírito”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Litânia de Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

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

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

Congregação: “O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha
os seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

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

Cântico
“Me Derramar”

Eis-me aqui outra vez,
Diante de ti abro meu coração.
Meu clamor tu escutas
E fazes cair as barreiras em mim
És fiel, Senhor, e dizes
Palavras de amor e esperança sem fim.
Ao sentir teu toque,
Por tua bondade libertas meu ser
No calor desse lugar. Eu venho...

Me derramar... Dizer que te amo.
Me derramar... Dizer te preciso.
Me derramar... Dizer que sou grato.
Me derramar... Dizer que és formoso.

Cântico
“Pra Sempre”

O universo chora, o sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou,
O peso do pecado ele levou.

Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte Ele enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi!

A terra estremeceu, sepulcro se abriu
Nada vencerá seu grande amor
Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou
Ele venceu pra sempre

Pra sempre exaltado é pra sempre adorado é
Pra sempre Ele vive
Ressuscitou, ressuscitou!

Cantamos aleluia! O Cordeiro venceu!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Marcha de Missões

Cântico
“É de Coração”

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem, e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Sempre sabes onde estou!

É de coração tudo que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor
É de coração

Não vou esquecer, não vou desprezar
o amor que tu me revelas-te ali
pra me resgatar.

Oração de Consagração: Diác. Charles Mattos.
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