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EM CHAMAS PARA DEUS

“Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com
a sua luz.” (João 3:35)
Wesley Duewel escreveu um livro

maravilhoso que merece nossa atenção.
O título do livro é “Em Chamas para
Deus.” E ele declarou: “A resposta de
Deus a um mundo de indiferença,
materialismo, frieza e zombaria é dada
por meio de corações cristãos
incendiados nos púlpitos, nos bancos,
nas escolas dominicais etc.”

A Bíblia afirma que
“Moisés apascentava o rebanho de
Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã;
e, levando o rebanho para o lado
ocidental do deserto, chegou ao
monte de Deus, a Horebe.
Apareceu-lhe o Anjo do
SENHOR numa chama de fogo,
no meio de uma sarça; Moisés olhou, e eis que
a sarça ardia no fogo e a sarça não se
consumia.” (Êxodo 3:1-3). Este episódio
ensina que Deus está procurando
corações para acender as chamas do
Espírito Santo, assim como o título desta
mensagem sugere.

Diante disto, podemos dizer que
há nas Escrituras três significados para
o uso da palavra “fogo”:

O primeiro  é simplesmente o
FOGO FÍSICO. Marcos 9:22 afirma:
“... muitas vezes o tem lançado no fogo e na
água, para o matar; mas, se tu podes alguma
coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.” O

texto trata de um jovem lunático que se
jogava no fogo e na água e, neste caso,
vemos que “fogo” se trata de apenas
fogo comum.

A Bíblia também fala de um
FOGO ETERNO, que o contexto diz
estar ele num lugar onde ficarão todos
aqueles que praticarem iniquidades, que

foram desobedientes à Palavra
e não se arrependerem em
vida: “Onde não lhes morre o
verme, nem o fogo se apaga.”
(Marcos 9:48) e “Portanto, se a
tua mão ou o teu pé te faz tropeçar,
corta-o e lança-o fora de ti; melhor
é entrares na vida manco ou
aleijado do que, tendo duas mãos

ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.”
(Mateus 18:8)

Há ainda o uso da  palavra FOGO
num significado positivo sendo usada
para DESCREVER A AÇÃO DE
DEUS E SUA PALAVRA. E é
exatamente sobre este terceiro e positivo
significado que gostaríamos de discorrer
neste artigo. Vejamos então:

1. O fogo purifica o crente do
pecado.

“Então, um dos serafins voou para
mim, trazendo na mão uma brasa viva, que

Hora de virar a página
“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino; quando cheguei a
ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente;
então, veremos face a face. Agora, conheço em parte; então, conhecerei como também sou conhecido.” 1 Co
3.8-11 “Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos; não suceda que, arrastados
pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza; antes, crescei na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.” 2 Pedro
3:17-18

Uma das coisas que Paulo e Pedro falam nesses trechos é sobre crescimento. Eles
falam que é hora de virar a página, de deixar as coisas de menino pra trás e crescer em
graça e conhecimento. Em suma, virar a página.

Existe um constante chamado no evangelho para mudança, o próprio Jesus falou
para negarmos a ns mesmos e segui-lo; e segui-lo necessariamente está condicionado a
irmos a algum lugar. Não consigo imaginar Cristo convidando uma multidão para segui-
lo e ficando parado.

Nós, porém, às vezes´, somos assim. Seguimos a Jesus parados na mesma página.
Passamos anos com os mesmos problemas, questões, histórias, com as mesmas coisas.
Nos deixamos levar pela mentira de que estamos presos numa página que não podemos
virar! Colocamos um marcador nela, fazemos anotações e nos apegamos à página que
vivemos.

Somos Cristãos! Pelo contrário, temos que manter as páginas das nossas vidas sendo
viradas constantemente. Devemos olhar pra trás e vermos os diferentes capítulos das nossas
vidas e sequer reconhecermos o que está retratado ali. Olhar pros velhos problemas e
percebermos como não nos afetam da mesma forma; olhar pras velhas questões e ver
como elas já foram resolvidas e respondidas.

Cristo nos convida para uma caminhada. Ele NOS convida: os cansados, os
sobrecarregados, os ricos, os quebrados, os pobres, todos que quiserem crescer e deixar
pra trás as coisas de menino.

Cristo nos aceita do jeito que somos, mas nos ama demais para nos deixar do
mesmo jeito. Ele quer virar a página das nossas vidas e mudar a nossa história, uma página
de cada vez, um capítulo depois do outro.

Jérson Neto

Culto Jovem: Próxima sexta pastor Daniel Vieira nos trará a mensagem com o tema:
Jornada Feliz. Venha terminar a semana na presença de Deus! Estamos te esperando! #Vem
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tirara do altar com uma tenaz; com a
brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela
tocou os teus lábios; a tua iniquidade foi tirada,
e perdoado, o teu pecado.” (Isaías 6:6-7).
Wesley Duewel disse: “A melhor maneira
de atacar um incêndio na floresta é com
fogo.” O pecado que inflama é perdoado
pelo fogo purificador de Deus.

2. O fogo inflama contra a frieza
espiritual. “E disseram um ao outro:
Porventura, não nos ardia o coração, quando
ele, pelo caminho, nos falava, quando nos
expunha as Escrituras?” (Lucas 24:32). Os
discípulos caminhavam para Emaús
totalmente desanimados, pois
aquele era o terceiro dia após
a crucificação de Jesus e ainda
não tinham ouvido falar da
ressurreição. Mas Cristo
apareceu-lhes e falou-lhes ao
coração com sua voz doce e
poderosa “despedindo chamas
de fogo” (Salmo 29:7).

3. O fogo penetra o
impenetrável. “Os seus olhos
eram como chama de fogo; sobre
a sua cabeça havia muitos
diademas; e tinha um nome
escrito, que ninguém sabia senão
ele mesmo.” (Apocalipse 19:12).
O fogo é soberano e abre
caminho pelas rochas escarpadas da
alma humana. Cristo glorificado tem os
olhos como chamas de fogo porque é
poderoso para perscrutar o profundo da
existência humana.

4. O fogo separa as obras do
cristão. “Manifesta se tornará a obra de cada
um; pois o Dia a demonstrará, porque está
sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de
cada um o próprio fogo o provará.” (1
Coríntios 3:13). As obras do cristão são
de duas dimensões e qualidades –
Temporais e eternas. As suas
construções, diplomas, sucesso etc – as
obras temporais e imanentes - devem ser
desfrutadas, mas elas estão alocadas
num lugar que os ladrões roubam e a
ferrugem corrói. Mas apenas as obras

que você fizer para Deus, as
transcendentes e eternas, que são
acumuladas no “andar de cima” onde
ladrões não roubam e ferrugem não
corrói é que alcançarão a eternidade.

5. O fogo inf lama para
testemunhar. Jesus mesmo disse: “Vós
sois a luz do mundo” (Mateus 5:14) e Paulo
declarou: “Para que vos torneis
ir repreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração pervertida
e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros
no mundo,”  (Filipenses 2:15). Wesley
Duewel disse: “Se o ministro se queimar,

outros aparecerão para
ver o fogo.” Leonard
Ravenhill em seu livro
”Por que Tarda o Pleno
Avivamento?” disse:
“Pela sua própria
natureza, o fogo só é
produzido por fogo. Se
houver perto dele uma
substância combustível, o
fogo só propagará o
mesmo elemento, fogo.
“Vede como uma fagulha põe
em brasas tão grande selva!”
(Tg 3.5b).

Precisamos levar
seriamente a nossa vida

cristã. Deus não suporta vida morna
(Apocalipse 3:16). Assim como o
Espírito é “água” que nos batiza na
conversão e continua a fluir como rios
de água viva durante toda a vida cristã
(João 3:37), Ele também é fogo que
desce sobre nós na conversão, mas que
continua a nos inflamar durante toda a
vida.

Nada mais do que uma vida EM
CHAMAS PARA DEUS nós queremos!

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo

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 Rapo-
so, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden e Walter José G. Barros Santos.

PRESBÍTEROS EMÉRITO/BENEMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: João Cordeiro, Manoel Sobrinho,
Sebastião Bueno Olinto.

DIÁCONOS: Adeclen G. Santos, Adolfo Correia,  Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes
Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,  Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe
Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique
Gomes, João Luiz Lemos, João Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José Nei (Emérito), José
Vinicius Trindade (Emérito), Leandro Trindade, Leonardo Trindade, Luiz Cláudio Pereira,
Luiz Henrique, Marcelo Castro, Marcelo Figueiredo Freitas, Mário Sérgio, Nelson de Paula,
Paulo Freitas, Paulo Ladeira, Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo (Emérito),
Roberto Marinho, Sérgio Branco, Tiago de Melo Trindade, Vitor Araujo, Victor Hugo Canto
Costa e Willians Araújo

DIÁCONO EMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: Albino Leite.

PLANTAÇÃO DE IGREJAS: IP Cristo Redentor – Santa Teresa/RJ; Limoeiro do Norte/CE,
Quixeramobim/CE, Almino Afonso/RN e Manari/PE;

MISSIONÁRIOS: Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene (Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal),
Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer (Oriente Médio).

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Caiuá (Mato Grosso do Sul).

EQUIPE MINISTERIAL

Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos
dízimos e ofertas espontâneas de seus membros.

Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da
Assembleia da Igreja. Caso você sinta em seu coração o desejo de contribuir poderá fazer
suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos seguintes bancos.

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.052.324/0001-95

BRADESCO: Agência 0473-1 CC nº 27694-4

ITAÚ: Agência 8240 - CC  nº 19597-7

BANCO DO BRASIL: Agência 0183-x CC nº 3126-7



Notícias Gerais

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 31 julho a 6 de agosto:
1 – Presb. Dário Queiroz porto, Rosângela

Porto e família.
2 – Diác. Antonio Procópio Gouvêa, Cleide

Gouvêa e família.
3 – Ana Maria de Araújo Andrade e família.
4 – Ernani de Carvalho e Família.
5 – Antônio Luiz Monteiro e família.
6 – Bathsebá Ribeiro de Almeida e família.
7 –Elenice Soares de Souza e família.
    8- Diác. Jerson Costa Ferreira C e

Iracema Maia Ferreira.

Semana de 7 a 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 Matheus
Levi Simões Fernandes.

6 – Oséas Lucena Nascimento e família.
7 –Pedro Macedo de Bragança Júnior  e

família.
8- Raquel Domingos Gamallo e Família.

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
Convocamos todos os presbíteros para a
reunião do Conselho nesta quarta-feira, dia
09/8, às 18:30h. Pedimos a Igreja que esteja
em oração por nossa reunião.

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.

Pão Diário
Nossa fé é fortalecida quanto trocamos
nossa fraqueza pela força de Deus. “...o
poder [de Deus] se aperfeicoa na fraqueza..”
2 Coríntios 12.9

Orando por sua liderança!
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda família, tanto no céu
como sobre a terra.” (Efésios 3:14-15). O
Conselho da Igreja tem pastoreado a Igreja
e administrado diversos assuntos complexos
para a vida espiritual e social de nossa Igreja.
Vimos pedir aos irmãos com muitos rogos
que orem pelo Conselho. Este é um tempo
de colocar-se de joelhos diante do Pai e
clamar que o Autor e Consumador da nossa
fé ilumine os corações e mentes de nossos
pastores e presbíteros.

Livro Infantil
“Ele resolveu me amar” – A
nossa Mis.  Leninha Maia estará
lançando na Feira Missionária
das Nações o seu mais novo
livro. Será  um 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.
Crianças e adultos conhecerão mais uma
história que fala do maior amor do mundo.
Na Feira Missionária  às 10h  da manhã.

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.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ana Maria Soares  da Silva, Ludmilla Catharine da Silva.

Seg 07: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho.

Ter 08: Francisca Fernandes Fonseca.

Qua 09: Gisela dos Santos Pellegrino, Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Klaus
de Oliveira Telles, Martha Correia Fraga, Presb. Renan Jardim de Souza.

Qui 10: Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima,
Sônia de Souza, Vicente Soares de Oliveira.

Sex 11: Eliane Maria de Araújo Loureiro, Marcos Aleixandro Souza Pinto, Marcos
Valério de Farias Macena, Miguel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos.

Sáb 12: Eliane Mendonça da Costa Borges, Jorge Tonnera Junior, Marta Célia Gomes
de Maia, Priscilla de Almeida Rocha, Ricardo Silva Nogueira, Samuel Barreto da
Cunha.

Aniversário de Casamento

Ter 08: Marcus Avillez do Amaral e Fernanda dos Reis do Amaral, Aleksandra dos
Santos Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino.

Qua 09: Letícia de Castilho Ortiz Valencia e Luís Iván Ortiz Valencia.

Sex 11: Pedro Paulo Xinde Antônio e Joana Angélica Pereira Antônio.



Notícias Gerais

ania Dutra

GRANDE CORAL - REFORMA 500
anos - IPB/SRJ -
Começaremos hoje os ensaios para o Culto
Oficial do Sínodo, aberto aos integrantes dos
corais da igreja, na galeria do coral, de 18 às
18:30h. Aguardamos vocês! O material para
estudo e partituras encontra-se em: http://
reforma 500.ipb.org.br/grande-coral. Cada
participante deverá trazer sua partitura.

Almoço para arrecadar fundos para a
Freedom
Acontecerá hoje, após o Culto Matutino, o
almoço feito pela UMP para arrecadar
fundos para a Conferência Jovem
Freedom 2017. Todos Os Ingressos Foram
Vendidos!! Estamos muito felizes por isso.
A Ump agradece a toda a Igreja por abraçar
essa causa. Que Deus continue abençoando
os membros e sociedades de nossa Igreja e
que essa comunhão nunca tenha fim!

UPA RIO
Queremos louvar ao nosso Deus pelo
Acampamento de Inverno da UPA Rio.
Nesses dias, 105 irmãos foram ministrados
por Deus por meio das ministrações, da
comunhão e das novas relações estabelecidas.
Deixamos claro o nosso carinho e
agradecimento não só aos irmãos que
investiram enviando seus filhos, mas também
àqueles que contribuíram  com doações para
levarmos ao Acampa todos os que desejavam.
Que Deus os recompense! É necessário
destacar também a atuação dos tios e dos
equipantes, que atuaram com amor às vidas e
contribuíram diretamente nas atividades
desenvolvidas. Eles compõem uma equipe
maravilhosa! Digna de nota ainda é a forma
carinhosa e atenciosa como fomos tratados
pelo casal administrador do AVB, Pb.
Monteiro e irmã Maria, sempre atentos às
nossas necessidades. Glorificamos a Deus
pelo Acampa de inverno e já esperamos
pelo Acampa de verão. Continue a orar pela
nossa UPA.

UPH
Convocação para o Grupo de Teatro da
UPH, dia 12 de Agosto, a partir das 10h, na
Sala da UPH, aguardamos todos.

Deliberações do Conselho
O Conselho da IPRJ esteve reunido em 02/
08/17 e sob a orientação do Espírito Santo,
com temor e tremor diante de Deus
deliberou sobre os seguintes assuntos:
1. Tomou conhecimento e deferiu licença

paternidade e férias pastorais ao Rev. Renato
Porpino de 30/08/17 a 03/10/17;

2. Tomou conhecimento da II RE do PRJN
no dia 15/08/17 nas dependências de
nossa Igreja;

3. Arrolou em seu rol de membros menores
os seguintes infantes recebidos em culto
público por batismo infantil com fulcro
na CI/IPB Art. 17, alínea “a” – Pedro
Henrique Machado da Costa de Souza,
Samuel D. Candido de Oliveira e Maria
Ester de Mello Chaves;

4. Desarrolou de seu rol de membros por
falecimento, conforme CI/IPB Art 23,
alínea “d” a irmã Lucy de Carvalho
Bonard;

5. Recebeu carta de desligamento dos
irmãos Pb. Paulo Vieira da Costa, Mariana
de Jesus Lourenço Carvalho da Costa e
Viviana Carvalho da Costa e deferiu o
pedido conforme CI/IPB, Art 23, alínea
“b”.

6. Acolheu o irmão Edilson Nunes Viana
para orientações pastorais e após longa
conversa com o irmão e oração,  decidiu
aplicar a pena de afastamento da
comunhão com fulcro no Art. 9º, alínea
“b” do Código de Disciplina da Igreja
Presbiteriana do Brasil.

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
o  prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. 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
atraso na coleta do material compromete
todo o processo. Pedimos a colaboração e
a compreensão de todos.

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:
“A Sarça que Ardia, mas

não se Consumia”
Escala e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis. Leninha Maia
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, Amaro Barbosa, 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.



Sociedades Internas

individuais com o prof. Daniel Schimidt.
Participe!

Feira Missionária das Nações!! 12/08/
07 Barraca do Nordeste!!! Ore, sirva,
convide e contribua. 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 e convide seus amigos, por que esta
é mais uma oportunidade de evangelização.
Seja um missionário! Participe desta
missão!!!!!!

Devocional: 13/08/2017 às 17h.  Louvor
e adoração ao Senhor. A sua presença será
especial  para nós, venha e traga convidados.

UPH
União Presbiteriana de Homens

É com grande alegria que agradecemos a
todos a colaboração recebida  de vários
membros de Nossa Igreja, no trabalho
realizado na Igreja Presbiteriana do Bairro
Imperial em São Cristóvão, “ARTE E FÉ”.
Foram momentos marcantes de
aprendizado, louvor e serviço ao Senhor.
Em nome da Federação de UPHs-RIO,
queremos agradecer a participação de todos.
Neste evento tivemos o apoio da Igreja  que
nos acolheu. A IPBI e vários irmãos de
diversas igrejas se envolveram totalmente no
projeto. A honra e glória sejam dadas ao
Senhor!

II Edição do “ARTE E FÉ” - Pedimos ao
Senhor que nos capacite em 2018, quando
realizaremos a segunda edição deste
maravilhoso evento.

Na última sexta-feira, no culto jovem o
pastor e músico Gladir Cabral ministrou a
Palavra e conduziu o povo de Deus em
adoração. Ele cantou algumas de suas
canções que estarão no  seu novo trabalho
“GENTES”. Agradecemos a parceria entre
UPH e UMP, Que possamos continuar a
caminhada cristã entendendo o sentido de
ser Igreja do Senhor é: “JUNTOS, SOMOS
UM EM CRISTO JESUS”. Que Deus
continue abençoando nossos jovens e seus
ministérios no serviço à Cristo.

FEIRA DAS NAÇÕES:
está chegando o dia da feira e estaremos
com nossa barraquinha com o tradicional
“Angu a Baiana”, se envolva neste trabalho
e na feira sempre há um lugar para servir
entre nós...não fique de fora!

ACAMPAMENTO UPH:

Será No Ultimo Final De Semana De
Agosto,Entre Os Dias 25 A 27 No Avb.

Nosso Tema Será:O Desafio Cristão Da
Pós-Modernidade!

Nosso Preletor: Rev Luiz Sayão,Biblista E
Hebraísta Brasileiro,Uma Autoridade
Internacional No Estudo Bíblico.

Musica: Rev Gerson Borges,Pastor E
Músico Autor De Várias Canções Que
Cantamos Nas Igrejas Atualmente.

Custo 200,00 Para Quem For De Carro E
280,00 Para Quem For De Ônibus.
Não Perca A Chance De Se Aprofundar
No Conhecimento De Deus.
Acampamento Uph-2018
“E Vos Farei Pescadores De Homens...”Mt
4-19
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ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Reunião de Estudo e Oração: será no
próximo dia 08 de agosto , e
prosseguiremos meditando sobre a
Armadura de Deus. Teremos uma palavra
na devocional, tratando o sub tema
“Embraçando o Escudo da Fé”. Reserve
esse tempo na sua agenda pessoal e 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 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.

65º ECCC – Reuniões Preparatórias/
Vigília: Nosso próximo Encontro já está
chegando. 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)

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, 07 /
08/17 às 19h. Estaremos orando por você,
familia, igreja e país, participe deste
momento de comunhão.

Grupo de louvor:  07/08 às 17h.  Não
falte! Ensaios no templo com o regente
Ilen Vargas. Você poderá participar das
aulas de técnica vocal em grupo ou
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JUNTA DIACONAL
“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária nesta segunda-feira, 07 de Agosto
de 2017 às 19h. Estejamos em oração pela
reunião, e com coração pronto a oferecer
ao Senhor o nosso melhor.

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

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

Banco de Oportunidades - O canal de
comunicação oficial com a JD é o e-
mail: jd@catedralrio.org.br. Através
desse canal é possível a troca de
informações sobre currículos e 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 Jerusalém - dia 10, 5ª feira, às
14h30, na casa da sócia Iracema Maia.,

Feira Missionária das Nações - dia 12
de agosto, das 10h às 15h. Venha participar!
Contribua com um prato de doce ou
salgado. Fale com sua coordenadora.

Projeto dando as mãos - dia 19 ,
promoção Federação Rio, em Seropédica
- Interessadas falar com Adriana.



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Escola Bíblica Dominical
Anotações
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Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR,” (Salmo 135.1)

Congregação: “Vós que assistis na Casa
do SENHOR, nos átrios da casa do
nosso Deus.” (Salmo 135.2)

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3).

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

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

61 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ações de Graças”

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Branco.
Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 9.1-19- Presb. Guaraci
Satlher.
Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“Deus que Muda Planos”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

SIRVA COM AMOR

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



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Ó SENHOR, tu és o meu

Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu
nome, porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos, fiéis
e verdadeiros.” (Isaías 25.1)

Presbíteros: “Teu, SENHOR, é o poder,
a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o
reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos.” (I Crônicas 29.11)

Pastores: “Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força
e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força.” (I Crônicas 29.12)

Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Salmo 146.1)

Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)

9 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Aleluia ao Deus Triúno”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também
ceifará; e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)

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

 320 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilha no Viver”

Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos.

Pastorais

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Êxodo 3:1-6 - Presb.
Guilherme Sayão.
Coral Canuto Régis

TEMA DA SÉRIE:
“Vivendo Além de nós Mesmos”

TEMA DO DOMINGO:
“A Sarça que Ardia, mas

não se Consumia”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Mateus 7.7-8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS

AO SENHOR

Cântico
 “Venho Senhor”

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 a cada dia
Eu queira mais e mais
Estar ao teu lado Senhor

Oração de Consagração: Diác. Leandro
Trindade.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração
Grupo Shekinah
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: João 21.15-19 - Presb.
Guilherme Simon.
Grupo Shekinah

TEMA DO DOMINGO:
“Tem certeza que você me ama?”

Mensagem: Mis. Leninha

ENVIO

SERVINDO A CRISTO

COM ALEGRIA

Cântico
“Vencendo vem Jesus”

Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!

Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Liturgia



Liturgia

341 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vera Páscoa”

Cântico
“Vem Cear”

Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou
Vem cear, o Mestre chama,
Vem cear.

Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir

Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

Ministração do Vinho

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

Cântico
“Fala a Minha Alma”

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 o 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 antiguidade
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.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Jesus é a Aliança”

Jesus é a Aliança entre você e Deus.
Jesus é a Aliança entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Litânia de Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e

Rei; bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)

Congregação: “Todos os dias te bendirei
e louvarei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.2)

Dirigente: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 145.3)

Congregação: “Uma geração louvará a
outra geração as tuas obras e anunciará
os teus poderosos feitos.” (Salmo 145.4)

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque é
bom e amável cantar louvores ao nosso
Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Salmo 147.1)

Cântico
“Jesus em tua presença”

Jesus em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
Rendemo-nos a ti.
Pois um dia a tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do pai!

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

Só pra te adorar
e fazer o seu nome grande,
E te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!

Cântico
“Não há Deus Maior”

Não há Deus maior,
Não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande
Como nosso Deus.

Criou os céus e criou a terra,
Criou o sol e as estrelas
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o seu louvor (2X)
Para o seu! (2X)
Para o seu louvor.

Oração de Adoração

Cântico
“Deus é Deus”

Minha fé não está firmada
Nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a Te adorar pelo que és.
Dele vêm o sim e o amém,
Somente dele e mais ninguém,
A Deus seja o louvor!

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

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

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

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

Deus é Deus!


