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Todos nós cristãos desejamos
ardentemente fazer a vontade de Deus e dizer
como Davi: “Agrada-me fazer a tua vontade, ó
Deus meu; dentro do meu coração, está a tua lei.”
(Salmo 40:8).  Há pouca dúvida também que
a vontade de Deus é sempre a melhor para
todos nós. Pois ela é boa, perfeita e agradável
(Romanos 12:2). Mas o grande questionamento
não está em fazer o não fazer a vontade do
Senhor, mas em como compreender esta
vontade.

Duas perguntas são
confrontadoras:

· É possível que em alguns
momentos estejamos certos de
estar fazendo a vontade do
Senhor, mas na realidade não
estarmos?

· Ou mesmo estarmos
convictos de que o Espírito Santo
de Deus esteja nos guiando
quando na realidade Ele não está?

Em Atos, capítulo 16, há um episódio
curioso com os missionários. O texto afirma
que eles “percorrendo a região frígio-gálata, tendo
sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a
palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir
para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.
E, tendo contornado Mísia, desceram a Trôade.”
(Atos 16:6-8). Veja que situação inusitada: Os
apóstolos insistiam em pregar o Evangelho,

mas o “Espírito Santo os impedia.” Até que
Paulo teve uma visão a noite e compreendeu
que naquele momento Deus os estava
direcionando para a região da Macedônia.

Outro acontecimento, desta vez trágico,
aparece em 1 Samuel 15. Por intermédio de
Samuel Deus havia apontado Saul como o
primeiro rei de Israel: “Disse Samuel a Saul:
Enviou-me o SENHOR a ungir-te rei sobre o seu

povo, sobre Israel; atenta, pois, agora, às
palavras do SENHOR.” (Verso 1).

Naquele momento Saul estava
num “teste” vocacional para a
confirmação da longevidade e
prosperidade ou não do seu
reinado. Em sua primeira grande
batalha contra os amalequitas a
ordem expressa de Deus foi: “Vai,
pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói
totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe
poupes...” (Verso 3). No entanto, Saul
desobedeceu à ordem do Senhor

e trouxe o rei Agague para servir de espetáculo
circense diante de Israel. Ele não queria perder
a oportunidade de confirmar seu reinado
diante do povo por seus próprios feitos, mas
isso desagradou a Deus. O profeta Samuel
foi imediatamente a Saul e disse: “Porque não
atentaste à voz do Senhor...” (Verso 19). E o que
me chama muito a atenção é a resposta de
Saul a Samuel: “...Pelo contrário, dei ouvidos à
voz do SENHOR e segui o caminho pelo qual o
SENHOR me enviou...” (Verso 20)

COMO FAZER A VONTADE DE DEUS?

“Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua
verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia.”
(Salmo 25:4-5)

Num deserto pareço estar

Sempre quando ouço a música Deus de amor do Ministério Diante do Trono,
lembro da história de José, especialmente no trecho: “...tantas lutas, tantas dores num
deserto pareço estar...”.

No livro de Gênesis é relatada a história de José, quando seus irmãos tiveram
inveja por não terem sido presenteados com a túnica que José recebeu de seu pai Jacó,
logo após isto ele foi vendido como escravo ao Egito pelos próprios irmãos.

No Egito, acabou virando mordomo de Potifar, comandante da guarda, adquirindo
enorme prestígio e despertando o desejo da mulher de Potifar. José por ser temente a
Deus, não cedeu às tentações, a mulher do comandante planejou uma cilada fazendo com
que fosse preso injustamente. Na prisão interpretou os sonhos do mordomo do rei do
Egito e do padeiro chefe, os dois funcionários de Faraó ao saírem da prisão, acabaram se
esquecendo de tudo que José havia feito por intermédio de Deus, tempos depois acabou
sendo chamado para interpretar os sonhos de Faraó, se tornando homem próspero e de
confiança.

Sempre que reflito sobre o livro de Gênesis, costumo pensar o quanto Deus usa
todas as adversidades para nos provar, se atenderemos as tentações do mundo, se deixaremos
de servi-Lo caso nossa vontade não seja atendida. Somos humanos e cometemos falhas,
mas devemos ficar firmes nas promessas do Senhor, se José tivesse decidido seguir um
caminho diferente daquele que Deus planejou, talvez não vivenciasse tudo aquilo que tinha
sido preparado para ele.

Leonardo N. Trindade

Culto Jovem: Sua sexta é aqui com a gente. Nesta sexta seremos ministrados
com a palavra e louvor do Gerson Borges. Além do Culto Jovem, será abertura do
acampamento da UPH. #Vem
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Estes exemplos nos apresentam duas
verdades fundamentais sobre fazermos a
vontade do Senhor: A primeira é que em
algum momento podemos estar fazendo tudo
certo para Deus, mas ainda assim Deus pode
estar soprando para outra direção. O segundo
é que o nosso coração enganoso pode nos
fazer acreditar, ou ao menos convencer os
outros, que a minha vontade, alegria, status e
prazer validam de fato a vontade de Deus.

A situação pode ainda piorar quando
falamos, como bons Reformados, que a
vontade de Deus se revela em Sua Palavra
(E é a mais pura verdade), mas corremos o
risco de interpretar esta Palavra de forma
equivocada e validar uma suposta vontade
de Deus que apenas o nosso coração
reconhece e mais ninguém.

Eu sei que é difícil entender tudo isso
e que neste momento nós estamos navegando
nas águas profundas. Mas mesmo assim eu
gostaria de sugerir algumas atitudes para os
meus leitores, a fim de fazermos a vontade
do Senhor.

Antes da sugestão, porém, é necessário
afirmar que a vontade de Deus se manifesta
de forma GENÉRICA e de forma
ESPECÍFICA:

· A vontade genérica de Deus é
aquela que a Bíblia registra sem rodeios. Por
exemplo: Amar, perdoar, cultuar a Deus, ler
a Bíblia, orar periodicamente etc.

· A vontade específica de Deus é
aquela em que precisamos fazer escolhas no
dia a dia. Por exemplo: O Espírito disse a Filipe
para sair de Samaria e ir até uma estrada
deserta para encontrar-se com o Eunuco
(Atos 8:26-40). Deus disse a José e Maria para
descerem ao Egito porque o recém-nascido
Jesus corria perigo (Mateus 2:13-15).

Diante desta pergunta - Como
compreender a vontade de Deus?- deixe-me
fazer algumas sugestões:

1. Comunhão - Isaias 41:8 -
Desenvolva sua comunhão com Deus para
não viver tomando decisões à base de
“caixinha de promessas.” Abraão foi chamado
“amigo de Deus” porque ele desenvolveu um
relacionamento íntimo com o Eterno. Em
cada lugar que parava armava a sua tenda

para adorar a Deus (Genesis 12:8). Logo ele
desenvolveu um relacionamento íntimo com
Deus que o dirigiu em suas decisões. O
Salmista afirma que o homem que teme ao
Senhor comerá do trabalho de suas mãos e
“tudo te irá bem” (Salmo 128:2).

2. Participação - Provérbios 16:1 -
Aprenda a ouvir opiniões das pessoas ao seu
redor. Neste texto o proverbiador não afirma
que a resposta certa vem dos lábios do Senhor
e sim que “a resposta certa dos lábios, vem
do Senhor.” Precisamos aprender a ouvir as
pessoas. É verdade que alguns conselhos não
são bons e que o rei Roboão dividiu a nação
de Israel porque deu ouvidos aos seus amigos
(2 Crônicas 10), mas a Bíblia afirma que “na
multidão de conselhos há segurança” (Provérbios
11:14). Ter amigos cristãos maduros para nos
aconselhar é uma ótima iniciativa nesta
caminhada para conhecer a vontade de Deus.

3. Espera - Gênesis 13:1-13 -
Quando você não souber o que fazer não
faça nada. Apenas confie que na trajetória da
vida o Senhor estará te guiando. Chegou o
momento em que Abraão e Ló deveriam
separar-se e Abraão que tinha a primazia para
escolher por ser o chefe da caravana não o
fez. Antes confiou no Senhor e deu a Ló a
oportunidade da escolha.

4. Retorno - Lucas 15:11-32 - Se na
caminhada cristã você tomar uma decisão
equivocada seja humilde o suficiente para
retornar e começar de novo. O filho pródigo
achava que sabia o que estava fazendo
quando tomou os seus bens e partiu para uma
terra distante. Mas ele “caiu em si” e tomou
a corajosa decisão de retornar. Em algum
momento podemos agir equivocadamente,
mas há sempre possibilidade de retornar e
começar de novo. Pois onde há vida, há festa
(Atos 15:24).

A minha oração é que o Senhor esteja
conduzindo os nossos passos para fazermos
a sua vontade e nos deleitarmos nEle. Para
podermos olhar e dizer: Valeu a pena confiar!

Rev. Jorge Luiz Patrocínio, Ph.D.
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
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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 junjtos ao Senhor.

Decisão do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu do ministério de administração

o DF de Junho/2017
2. Recebeu relatório do ministério de missões
3. Recebeu orçamentos para manutenção

dos sistema de ar condicionado e baixou
ao ministério de manutenção.

4. Recebeu carta dos irmãos Waltair e Helen
Sathler solicitando cessão do templo para
culto em comemoração a 25 anos de
matrimônio e deferiu o pedido;

5. Recebeu cartas da UMP sobre
programações relacionadas a Freedom e
deferiu os pedidos;

6. Recebeu para o tradicional jantar com o
Conselho 8 irmãos desejosos de se
tornarem membros da Igreja e marcou
a recepção para o dia 27 de Agosto;

7. Recebeu carta do Sínodo do Rio de Janeiro
e baixou à Junta Diaconal e ao  ministério
de comunicação social e marketing;

Feira Missionária das Nações
Recebeu relatório preliminar da tesouraria
da Igreja informando que a arrecadação das
ofertas missionárias suplantaram a ordem
de R$ 51.000,00. Louvamos a Deus por
este grande acontecimento. Deus tem nos
surpreendido a cada momento. Registramos
nossos agradecimentos a todas as áreas e
departamentos da Igreja que se envolveram
de corpo e alma com nossa Feira.

Retiro da UPH - Culto de Abertura
Convidamos a toda Igreja para participar
conosco do culto de abertura do Retiro da
UPH que acontecerá aqui na Catedral no
dia 25/07, sexta-feira, às 19h. Na
oportunidade teremos como preletor nosso
irmão Rev. Gerson Borges.

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 encontram-se em: http://
reforma500.ipb.org.br/grande-coral.
Aguardamos vocês!

Missão Caiuá - Culto de Gratidão
Data: 22/08 – Terça-Feira – as 14:30h
Local: Aqui na Catedral Presbiteriana.
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
Concilio.

Ministério de Intercessão
Convida à  Igreja para vigília nesta sexta-
feira (25) estaremos orando das 18h as 24h.
Tema: “...Pela fé se fortaleceu” (Romanos
4.20). Cristão, cuide bem de sua fé, pois
lembre-se de que “Sem fé é impossivel
agradar à Deus.”
Horário das Sociedades Internas:
SAF, UCP, UPA: 18h as 19h
UMP, e OASIS: das 19h as 20h.
Conselho e Junta Diaconal: das 20h as 21h.
ECCC e EBD: das 21h as 22h.
UPH e Minis Intercessão: das 22h as 24h

No 4o com Deus... o dia está proximo!
Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto,
nem farás conforme as suas obras; antes, os destruirás
totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas.
(Êxodo 23.24). Já foi ao Maracanã em dia
de decisão? Já perdeu seu tempo discutindo
seriamente sobre seu time? Seu celular é
desligado quando entra na igreja ou não
consegue? Seu Facebook tem um assunto
que está sempre além dos outros? Em que
ou quem você pensa quando acorda ou
quando está sozinho? “Caminhando entre
deuses”, com MARCELO GRIPP, no
próximo dia 27 às 17h30. Venha e traga um
amigo, seja bênção. No 4o com Deus, o
melhor lugar para se 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: Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra, Keila Freitas de Figueiredo, Leide Pereira
da Costa, Martha Mury Alves Chueiri, Yolanda Fernandes de Oliveira.

Seg 21: Andreza Moreira Arrabal, Geni Nunes de Andrade, Isabela Bastos de Carvalho,
Rodrigo Bêtta de Souza Gama Paraíba.

Ter 22: Dolores Fernandes, Fábio Silveira Loureiro Santos, Presb. Herval Nunes de Abreu
Sobrinho, Jonas Gomes Santana, Maria Armanda Rodrigues de Almeida, Presb. Paulo
Cézar Athanázio da Silva, Thais Fernandes Machado da Cunha.

Qua 23: Ludmila da Mota Freitas, Maria Aparecida de Araújo, Maria Rita Maciel Parente,
Viviana Carvalho da Costa.

Qui 24: Presb. André Luís Anselmo Lima, César Roberto Feitosa de Mello, Diác. João
Henrique Gomes, Presb. Manoel da Silva Sobrinho.

Sex 25: Annette Mary Spenceley Mason, Bruna Carreira Stefanon, Cecília Carreira Stefanon,
Deborah Bruno Valeriano, João Pedro Campos Stefanon, Maria José Henriques, Renato
Lopes Porpino.

Sáb 26: Enesia de Mello e Silva, Mario Barbosa Fernandes, Marly Assumção Marques da
Silva, Noah Hasan Oliveira Gomes, Rubia Martiniano dos Santos, Sandra Silesia Machado.

Aniversário de Casamento

Seg 21: Paulo Antônio Maia Goetze Nunes e Solange da Costa Andrade Nunes.

Qui 24: Presb. Rubens Machado e Myriam Andres Cruz Machado, Joselia Medeiros Navega
e Nilo Sergio Navega de Souza, Presb. José Ribamar Rodrigues Junior e Ednalda da Cruz
Rodrigues.

Sex 25: Jonvane Pereira Reis e Luciana dos Santos Reis.

Segunda-feira 21: Mateus 11.20-30
Terça-feira 22: Isaías 53.7-9
Quarta-feira 23: Romanos 12.1-8
Quinta-feira 24: Salmo 116
Sexta-feira 25: Gálatas 5.16-23
Sábado 26:  Marcos 1.35-39
Domingo 27 : I Coríntios 9.19-23
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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 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.

Alegrar com os que se alegram!
O Vice-Presidente da nossa Junta Diaconal,
Diác. Antonio Renato, concluiu o Curso de
Pós-Doutorado em Direito na UNESA.
Louvamos ao nosso Deus por este
momento de alegria na vida do nobre
irmão. A Catedral Presbiteriana do Rio
felicita o amado diácono e deseja a
continuidade das bênçãos do Senhor sobre
a sua vida familiar e acadêmica.

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h.  O material deve
ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um
instrumento de evangelização e para
produzi-lo são necessárias quatro etapas:
coleta do material, diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos a
colaboração e a compreensão de todos.

Pastor Jorge e Cecilia Patrocinio
Nosso pastor efetivo encontra-se
cumprindo agenda pastoral e pregando
sobre família na região do Espírito Santo.
Acompanhemos nosso amado pastor

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
3916-3850. Para ligar diretamente para um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:

Cantina (Vera): 3873,
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
Gabinete Pastoral (Denise): 3859
Gerência (Diác. Charles): 3863,
Administração (Viviane): 3874
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Aline): 3865,
Secretaria (Pb. Raul): 3869,
Secretaria do Conselho (Pb. Adibe): 3866,
Som (Leandro): 3877,
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.

Semana de 21 à 27 de Agosto:
1 – Presb. Ruy Coelho, Shirley e família.
2 – Diác. Archidemes, Irani Pereira e família.
3 – Leyde Patricia Leadebal Freitas e Marcelo
de Castro Freitas, e família.
4 – Oziel Franscisco do Nascimento e
Família.
5 – Gerusa Pereira Monteiro.
6 – Presb. José Ribamar, Ednalda da Cruz e
famílias.
7 –Pedro Alcides Lobo Penna Firme e
família

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:

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Sem. Daniel Jardim; 10:30h: Rev. Guilhermino Cunha; 19h: Rev.
Renato Porpino.
Próximo Domingo – 8h: Mis. Leninha Maia; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Jorge Patrocínio.

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

Presbíteros: Hoje – 8h: José Ribamar; 10:30h: Luís Alberto Santos; 19h: Luís Monteiro.
Próximo Domingo – 8h: Maurício; 10:30h: Newton Alvarez; 19h: Olympio Bezerra.

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

Próximo Domingo: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo Dowsley,
Paulo Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vitor Araújo, George Washington, Daniel Jardim, José
Nei, Luiz Cláudio, Carlos Candido.
Púlpito – 8h: Paulo Freitas; 10:30h: Aux. de Diac. Amália Maria; 19h: Vitor Araújo; Quinta - feira:
George Washington e Daniel Jardim.

Recepção: Hoje – Sônia Cruz, Elza Pimentel. Noite: Vera Lúcia Corrêa/Carla Gaiser.
Próximo Domingo – Mary Bezerra, Licia Maria Barbosa. Noite: Valéria Gorne/Rosa Lúcia.

Equipe de Áudio: Hoje – Manhã: Daniel Smidt, Filipe Agum. Noite: Leandro Azeredo.
Próximo Domingo – Manhã: Carlos Cândido, Tiago Trindade. Noite: Carlos Cândido, Tiago Trindade.

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

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

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

Próximo Domingo – 8h: Solista: Jonas de Souza; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h:
Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.
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final pela Versão da Bíblia Almeida 21
(Editora Vida Nova) e supervisor
exegético da Versão parafraseada da
Bíblia a Mensagem (Editora Vida). Foi
consultor acadêmico da Editora Hagnos
de 2008 a 2014.
Recentemente tem coordenado a Bíblia
Brasileira de Estudos (Ed Hagnos). Foi
o editor e criador dos projetos: Novo
Testamento Trilíngue, Novo
Testamento Esperança, Bíblia de Estudo
Esperança e do Antigo Testamento
Poliglota.
É autor de Cabeças Feitas (Ed Hagnos)
e de NVI: a Bíblia do Século XXI (Vida).
Lançou em 2012 o livro O Problema do
Mal no Antigo Testamento (Ed Hagnos)
e Agora Sim, Teologia na Prática do
Começo ao Fim (Ed Hagnos) em 2013.
Tem sido articulista em várias revistas
no Brasil e no exterior.

Pastor Gerson Borges: Estudou
na Escola de Música Villa-Lobos, no
centro do Rio, e depois graduou-se em
Letras, tendo pós-graduação em
Sociologia da Literatura. Mora em SP
desde 1997. Gerson tem como um dos
seu lemas o casamento da Verdade com
a Beleza.
Músico cristão com quase 20 anos de
ministério, tem trabalhado com nomes
como Guilherme Kerr, Josué Rodrigues
e gravado com João Alexandre e Nelson
Bomilcar, entre outros. Além do trabalho
na igreja local, Gerson viaja
frequentemente para cantar e pregar pelo
país e no exterior (EUA, Canadá). Esteve
na JOCUM (1990), foi ministro de
louvor da Igreja Batista da Borda do
Campo (1997-2002) e gravou vários
CDs, todos distribuídos por Vencedores
por Cristo, dos quais destaca-se “Povo
de Deus, povo missionário” (1998),
“Tua presença vai me transformar”
(2004), “A volta do filho pródigo” –

baseado na obra de Henri Nouwen – ,
indicado e premiado pelo Troféu Talento
O trabalho Pastoral, Poético-Musical e
Educacional de Gerson Borges reflete
sua preocupação em ministrar a partir
da herança bíblico-teológica reformada,
além de valorizar e incluir o conteúdo
da cultura brasileira em forma de “MPB”
da melhor qualidade.
Casado, com dois filhos, atualmente
Gerson Borges é pastor da Comunidade
de Jesus em São Bernardo do Campo/
SP

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Culto da UCP: Nosso Culto será no
domingo 03 de setembro às 19
horas. Marque na sua agenda e separe
sua blusa da UCP!! 

Ensaio Geral: Neste domingo (20/08)
às 19  horas teremos nosso ensaio geral
para o culto da UCP. Vamos fechar
coisas importantes com os pequenos,
não deixe seu filho fora dessa!!

CULTO COM AS CRIANÇAS
 
MAMÃES E PAPAIS!!!!  O Culto com
as Crianças está uma BENÇÃOOOO!!
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 
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aulas de técnica vocal em grupo ou
individuais com o prof. Daniel Schimidt.
Participe!

Feira Missionária das Nações!! A
nossa barraca brilhou com a sua
participação,  seu trabalho, suas doações,
nosso muito obrigado.

Devocional: Agradecemos ao nosso
conselheiro presbítero Jorge Apocalipse
por sua presença e palavra abençoada
na devocional do Dia dos Pais. O
Louvor foi dirigido por Daniel Schmidt
, nossa gratidão.

Tarde Festiva. Você é nosso convidado
para louvar e adorar ao Senhor na tarde
do dia 26 de agosto às 15hs no salão
Álvaro Reis. A sua presença é muito bem
vinda. Não fique só , venha e traga seus
amados. Até  lá.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

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 – Nossa amada
devocional volta com tudo nesse
domingo, com louvorzão e mensagem,
às 17:30 na sala da Upa! Não perca, 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

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião da Diretoria: A mesa da
diretoria da UPH estará reunida neste
domingo, às 17h na sala da UPH para
tratar assuntos relativos ao nosso
acampamento.

Reunião Departamental: Hoje, às
18h, na sala da UPH, teremos a nossa
reunião departamental. Esteja conosco
e se envolva no trabalho desta
Sociedade. Junto vamos adorar a Deus
e servi-lo em espírito e verdade.

ACAMPAMENTO UPH 25/26/27:
Inscrições acampamento UPH -
Uma excelente oportunidade de ser
abençoado e abençoar. Com apenas
R$ 280,00 você poderá pagar a estadia
e onibus. Se você deseja abençoar uma
pessoa, temos irmãos que desejam estar
neste acampamento, mas estão sem
condições de pagar integralmente.
Ajude-o e compartilhe da bênção que o
Senhor tem te proporcionado.
Preletores Especiais. Estarão conosco
ministrando a Palavra de Deus em nosso
acampamento os irmãos

Pastor Luiz Sayão. O dileto
ministro atua na área literária há mais
de vinte anos. Foi coordenador da
tradução da Nova Versão Internacional
da Bíblia, de 1990 a 2000, editor
acadêmico das Edições Vida Nova de
1998 a 2004, e consultor teológico da
Editora Vida (2005-2006). Foi o
coordenador exegético e responsável
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ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

ECCC na XIX Feira Missionária –
queremos agradecer a todos os
Encontreiros que atenderam com
carinho a nossa convocação para
participar da XIX Feira Missionária, no
dia último dia 12 Ago Atitudes como
esta, também demonstram o
atendimento ao Chamado da “Grande
Comissão”. Continue participando,
intercedendo e contribuindo, pois 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

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”. (Col
3:14)

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor,
atualize suas informações junto à
secretaria do ECCC através do e-mail:
“eccc@catedralrio.org.br”

Agenda e Ficha de Inscrição – Nossa
agenda atualizada está à disposição para
todos os Encontreiros. Onde? Na
internet, no site da Catedral
(www.catedralrio.org.br). Não fique de
fora, Participe!
OÁSIS

Reunião de Oração: Segunda feira, 21
/08/17 às 19h. Estaremos orando por
você, familia, igreja e país, participe
deste momento de comunhão.

Grupo de Louvor:  21/08 às 17h.  Não
falte! Ensaios no templo com o regente
Ilen Vargas. Você poderá participar das
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Culto Devocional - 8h

Liturgia

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Não a nós, SENHOR, não a

nós, mas ao teu nome dá glória, por amor
da tua misericórdia e da tua fidelidade.”
(Salmo 115.1)

Congregação: “Por que diriam as nações:
Onde está o Deus deles?” (Salmo 115.2)

Todos: “No céu está o nosso Deus e tudo
faz como lhe agrada.” (Salmo 115.3)

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

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

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

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne.
Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Grupo de Louvor do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Salmo 82- Presb. José
Ribamar.
Grupo de Louvor do Oásis

TEMA DO DOMINGO:
“Em Quem Confiar?”

Mensagem: Sem. Daniel Jardim.

SIRVA COM AMOR

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)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Dorcas- reunião hoje às 17h na
sala da SAF.

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

Anote em sua agenda- dia 29, 3ª feira,
às 14:30h, Café com Prosa, SAR. Venha
prosear e saborear um delicioso café.
Reserve seu convite com a
coordenadora!

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

Feira de Missões - agradecemos aos
Diáconos e Auxiliares de Diaconia que
serviram na feira de missões, que foi
uma grande benção para a Igreja e a obra
missionária.

Reunião de Oração - na próxima
segunda-feira, 21/08 às 19h teremos
nossa Reunião de Oração, tempo de
dedicar ao Senhor para intercessão,
súplicas e agradecimentos.

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.

Sociedades Internas
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Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Bendize, ó minha alma, ao

SENHOR! SENHOR, Deus meu, como
tu és magnificente: sobrevestido de glória
e majestade,” (Salmo 104.1)

Mulheres: “Coberto de luz como de um
manto. Tu estendes o céu como uma
cortina,” (Salmo 104.2)

Homens: “Pões nas águas o vigamento da
tua morada, tomas as nuvens por teu carro,
e voas nas asas do vento.” (Salmo 104.3)

Coral: “Fazes a teus anjos ventos e a teus
ministros, labaredas de fogo.” (Salmo 104.4)

Todos: “Lançaste os fundamentos da terra,
para que ela não vacile em tempo
nenhum.” (Salmo 104.5)

303 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pendão Real”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria.”
(II Coríntios 9.7)

319 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Obreiros em Marcha”

Oração de Consagração: Diác. Jerson
Ferreira.

Pastorais

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Respondeu-lhe
Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás
a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu,
disse: Pai, graças te dou porque me
ouviste.” (João 11.40-41)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Tiago 2.14 a 26 - Presb. Luís
Alberto Santos.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“Fé Sem Obras é fé Morta;
Obras, sem fé é inoperante”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.

 DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Vem Derramar Paz”

Vem, derrama paz,
Vem, derrama bênçãos,
Sobre esse povo que se chama povo teu.
Dá-nos teu amor,
Dá-nos tua força,
Pra que tentações não venham
A nos desviar.
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito,
Pelo que tens sido,
Pelo que farás em nós.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Prelúdio

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litânia de Adoração:
Dirigente: “Rendei graças ao SENHOR,

invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre
os povos, os seus feitos.” (Salmo 105.1)

Mulheres: “Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.” (Salmo
105.2)

Homens: “Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o
SENHOR.” (Salmo 105.3)

Coral: “Buscai o SENHOR e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.”
(Salmo 105.4)

Todos: “Lembrai-vos das maravilhas que
fez, dos seus prodígios e dos juízos de
seus lábios, vós, descendentes de Abraão,
seu servo, vós, filhos de Jacó, seus
escolhidos.” (Salmo 105.5-6)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Tenho-vos mostrado em
tudo que, trabalhando assim, é mister
socorrer os necessitados e recordar as palavras
do próprio Senhor Jesus: Mais bem-
aventurado é dar que receber.” (Atos 20.35)

63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“As Muitas Bênçãos”

Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo.

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA  DE CRISTO

Leitura Bíblica: Filipenses 4.21-23 - Presb.
Luís Monteiro.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“Reflexões sobre a vida Cristã”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO  COM O CORDEIRO

DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão

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

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo”

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

Triste foi sua história
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador
Só por ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Culto Vespertino - 19h

Liturgia

Ministração do Vinho

267 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Precioso Sangue”

Cântico
“Fala à Minha Alma, ó Cristo”

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

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

Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.

Como na antigüidade
Mostravas teu querer,

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ENVIO

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Glória Pra Sempre”

Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor.
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá

O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !

Ele é o Senhor   (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará
Toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
RecessionAal


