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E a Vida Eterna é Esta...

“...que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” (Jo.17:3)

A vida humana é bidimensional: Ela é
física e existencial; mas é também espiritual e
eterna. A partir do momento que o óvulo é
fecundado pelo espermatozoide é gerada a
vida; e ao acontecer isto, Deus cria o espírito
do homem (Quer seja pela teoria do
criacionismo quer seja pela traducionismo) e
coloca a eternidade em seu coração
(Eclesiastes 3:11). A partir dali o homem
nunca mais deixará de existir. Ele poderá
desintegrar-se temporariamente, mas nunca
mais deixará de existir. Ora, a vida é união e,
consequentemente, a morte é separação.

A morte física é a “des-integração”- a
separação - do corpo finito e o espírito
infinito do homem. É assim que Salomão a
define: “E o pó volte à terra, como o era, e o espírito
volte a Deus, que o deu.” (Eclesiastes 12:7).

A morte espiritual é a separação do
homem e Deus. No diálogo entre Abraão e
o rico avarento que morreu sem acertar a
sua vida com Deus, é dito algo que ilustra
muito bem esta separação: “...está posto um
grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que
querem passar daqui para vós outros não podem,
nem os de lá passar para nós.” (Lucas 16:28) E
esta separação entre o homem e Deus gera
para o homem um “tormento eterno”
(Lucas 16:23). Logo, inferno não é apenas a
presença do diabo, mas principalmente a

ausência relacional de Deus. Portanto, morte
espiritual não é o aniquilamento, ou o deixar
de existir eternamente, mas única e tão
somente a separação abismal do homem e
Deus.

A vida eterna tem sido objeto de
curiosidade e de desejo de todos os homens
e de pesquisa de todas as religiões. Certo
jovem fez esta pergunta a Jesus: “Que farei
de bom para herdar a vida eterna?” (Mc. 10:17).

No texto em epígrafe o Senhor Jesus
declarou que há uma vida plena para se
viver: A vida eterna. E a vida eterna é esta
que se conheça ao Senhor, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus
enviou. Sim, “Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
(Jo. 3:16).

E ainda: “Por isso, eu vos disse que
morrereis nos vossos pecados; porque, se não crerdes
que EU SOU, morrereis nos vossos pecados.” (Jo.
8:24). Ora, aqui fica patente a relação entre
o Antigo e o Novo Testamentos; entre o
Grande Eu Sou revelado a Moisés em
Êxodo 3:16 e o Grande Eu Sou, o Verbo,
aquele que no princípio era, e estava com
Deus e era Deus (Jo. 1:1); que se fez carne
e habitou entre nós cheio de graça e de
verdade (Jo. 1:14). Ele mesmo, o Criador

A herança só é sua se você tomar posse

“Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós
o ardor de sua ira”. 2 Crônicas 29.10

O texto acima mencionado faz referência ao início da história do reinado do rei Ezequias. Com
25 anos se tornou rei após seu pai, Acaz, morrer. O ponto importante e relevante para nós nessa
história é saber que apesar do seu passado ruim você pode viver um presente brilhante.

Acaz era um homem muito mau. Foi um péssimo rei. Em seu reinado houve humilhação,
crise financeira, quebra do sistema sacerdotal, falta de um exército e um monte de coisa que se pode
esperar de alguém tão ruim e sem Deus. Ele era tão ruim que, segundo a Bíblia, em 2 Crônicas 28. 27,
diz que Acaz não foi posto nos sepulcros dos reis de Israel. Entretanto o destaque dessa história vai
para o seu sucessor. Seu filho Ezequias. Ezequias cresceu vendo derrota, invasão, humilhação e tudo
quanto era ruim. Viveu uma infância em meio ao caos. Porém aos 25 anos seu pai morre e ele assume
o trono. Um trono falido. Reino sem exército. Famílias na miséria. Um povo sem Deus, pois as portas
da Casa do Senhor estavam fechadas.  Poderia ele ter feito como os seus antecessores e seguir o
comportamento impresso. Porém, Ezequias mudou o rumo da história de Jerusalém. Fez, ele, o que
era reto perante o Senhor.

É certo que pela mudança radical e seu posicionamento vemos que Ezequias era avivado, do
tipo inabalável. Não existe passado ruim. Assim como para você, imite o que é bom e fugi da aparência do
mal (1 Tessalonicenses 5. 21,22). Você não é movido pelo o que está ao seu redor, você é movido pelo
espírito Santo de Deus que está em você. Não dê ouvidos às palavras ruins e a crise ao seu redor. Viva
em Cristo e não em crise.

O versículo de nosso editorial nos aponta a importância de auto avaliarmo-nos, olhar a nossa
volta e tomar posicionamento diferente do atual para que iniciemos a mudança que queremos viver.
Não é o seu passado que define seu presente. O comportamento ruim na sua família não é modelo
para você viver a sua. Uma vez ouvi de uma pessoa que ela teria uma doença porque na família dela
todos já tinham tido. O Deus que eu sirvo é Senhor dos senhores e Médico dos médicos. A herança
só é sua se você tomar posse. Comece a viver como um verdadeiro Cristão. Não importa o tamanho
do problema. A última palavra vem de Deus.

A cada dia de vida. A cada pôr do sol e nascer do dia é a manifestação do amor e misericórdia de
Deus para contigo. Então, enquanto tiveres vida busque-O, adore-O e viva a manifestação da glória
Dele em sua vida. Independente da caminhada e o resultado: Deus está lá. Ele sabe todas as coisas.

Tome posse da herança de Deus para sua vida. A derrota é resultado de suas escolhas. Viva em Cristo!
 Esron

Freedom: Já temos confirmado nossa primeira atração: Kléber Lucas. Acompanhe nossas redes sociais
e fique por dentro de tudo que está rolando!

Culto Jovem: Essa semana não teremos CJ, mas não fique triste porque na próxima semana voltamos
com tudo. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais.

Redes Sociais: facebook.com/umprio – facebook.com/conferenciafreedom – instagram.com/umprio
– instagram.com/conferencia_freedom
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e Mantenedor da vida. Pois, “todas as
coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada
do que foi feito se fez” (Jo. 1:3). Logo, há também
uma relação clara entre a escravidão do povo
de Israel no Egito e a escravidão do homem
nas garras de satanás no pecado. É
exatamente por isso que cantamos: “No Egito
escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, do
viu Faraó. Triste, mui triste estava, meu coração
chorava, liberta-me, Senhor.”

A experiência da vida eterna é
também bidimensional; ou seja, começamos
a experimentar aqui e agora e a viveremos
em plenitude no porvir. Jesus falou sobre
estas duas “camadas” da vida eterna ao
declarar: “... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem
crê em mim, ainda que morra, viverá; [Isto é,
aqueles que já partiram com Cristo] e todo o
que vive e crê em mim não morrerá, eternamente
[Isto é, aqueles que ainda estão na terra]...”
(Jo. 11:25-26)

Diante do exposto, e a partir do tema
desta mensagem, tentaremos responder em
alguns pontos básicos a seguinte questão: O
que fazer para herdarmos a vida eterna?

(1) Crer no Senhor Jesus de todo
o coração -

Em Atos, capítulo 16, verso 31, os
Apóstolos disseram ao carcereiro: “Crê no
Senhor Jesus e serás salvo...” E em João 3:18
Jesus afirma a Seu respeito- o Filho de Deus:
“Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já
está julgado; porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus.” A vida eterna não é
conquistada por esforço, ou por boas obras
e nem mesmo por nenhuma quantia de
dinheiro que o homem possa oferecer. Ela
não é oferecida por absolutamente nada de
bom que possa existir no homem. Afinal, a
justiça do homem não passa de trapo de
imundícia (Isaias 64:6). Por outro lado, a vida
eterna também não é negada ao homem
por este ser mau. Afinal, o ladrão na cruz a
alcançou nos últimos minutos de sua vida
terrena (Lc. 23:42). Ela é oferecida
gratuitamente a todos os homens e o único
requisito é crer no Senhor Jesus.

(2) Confessar publicamente que
Jesus é o Senhor -

O primeiro passo- a decisão de crer
no Senhor- precisa vir acompanhado com
a corajosa atitude de confessar diante dos
homens. “Pois com o coração se crê para justiça, e
com a boca se confessa para salvação” (Romanos
10:10). Segundo as Escrituras haverá um
tempo que diante do Senhor “ todo joelho se
dobrará e toda língua confessará que sou Deus (Rm
14:11). No entanto, somente aqueles que
assim o fizerem em vida poderão
comparecer diante Dele no juízo eterno
confiantes da vida eterna em Sua presença.
“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai,
que está nos céus; mas aquele que me negar diante
dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai,
que está nos céus.” (Mateus 10:32-33)

(3) Abandonar as práticas da velha
natureza e passar a praticar as obras de
Cristo -

 Não há nenhuma possibilidade de
viver a vida eterna com as práticas da velha
natureza. Pois não é possível colocar um
remendo novo num pano velho (Mateus
9:16). “Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo
se fez novo” (2 Coríntios 5:17). E assim, “fazei,
pois, morrer a vossa natureza terrena.” (Cl. 3:5)

Portanto, a vida eterna é conhecer ao
Senhor Deus todo poderoso e a Jesus
Cristo, Seu Filho unigênito. Esse
conhecimento é intelectual (porque requer
compreensão de quem Ele é e o que Ele
fez) e prático (Porque exige mudança de
comportamento).
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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
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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
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Notícias Gerais
Visitantes Sejam-Vindos
Com muito carinho acolhemos você que nos
visita. Aqui temos um espaço muito especial
para toda a sua família.  Se você desejar receber
mais informações sobre a Igreja e suas
atividades, assim como se tornar membro,
procure a nossa recepção. Venha fazer parte
da família da  Catedral Presbiteriana do Rio.
É muito bom ter você aqui!

Recepção de Membros
Com alegria foram recebidos os seguintes
irmãos no domingo passado:
Por transferência:
Paulo Roberto  dos Santos (IPB Riachuelo).
Ednelson Pereira (Ig. Metodista);
Francisco Antonio C. J. Ripardo (Água Viva),
Vitória Rodrigues de Castro (IPB Botafogo)
Jefferson  Sing Toledo Junior (Ig. Batista)
Daniel Schimidt (Jurisdição a Pedido).
Por profissão de fé:
Lais de Souza Argôlo,
Por profissão de fé e batismo:
Marcelo Martins Cruz,
Que os Senhor abenço riucamente estes novos
membros.

Classe para Batismo e Profissão de Fé
para Adolescentes 
As inscrições já estão abertas para a nova 
classe. No dia 10 de setembro  iniciaremos
as nossas aulas. Maiores informações com
diretoria da UPA. 

2º Almoço para arrecadar Fundos para
Freedom
Foi um sucesso a nossa primeira Edição do
Almoço para arrecadar fundos para a
FREEDOM. E a UMP irá fazer um outro
no dia 17 de Setembro. Se você perdeu o
primeiro, corre para adquirir o seu convite
e não ficar de fora! Já estamos vendendo e
o valor é de apenas R$ 18,00 (dezoito reais).
Será um almoço delicioso feito pela nossa
Chef Giulia. Participe!

Notícias do Rev. Isaías Cavalcanti – O
nosso querido pastor foi internado no
Hospital da UNIMED BARRA  e está em
plena recuperação para glória de Deus.
Continuemos em oração por nosso pastor.
 

Projeto Caixa de Sapato – Este ano
vamos  ter a oportunidade de realizarmos
o Projeto no INPAR (Instituto Presbiteriano
Álvaro Reis de Assistência a Criança  e ao
Adolescente).  O projeto visa presentear as
crianças com uma caixa de sapato cheinha
de presentes como brinquedos, doces,
revistinhas para pintar, material escolar, e etc.
Além de  uma cartinha pessoal para cada
criança feita pelo doador. A nossa meta são
400 caixas. E para alcançarmos o nosso
objetivo você pode ajudar envolvendo sua
família, amigos do trabalho e vizinhos. É só
dar o seu nome e levar as etiquetas e trazer
as caixas prontas para presentearmos as
crianças. E com certeza faremos a diferença
no natal de muitos pequeninos. Veja como
participar:

1. Cadastre seu nome no hall da Igreja após
os cultos dominicais. Pode escolher se irá
presentear MENINA ou Menino e a
idade. Você receberá um adesivo com as
informações para colocar na caixa.

2. Arranje uma caixa de sapato vazia e encape
com papel de presente.

3.  Coloque dentro da caixa presentes como:
brinquedos,  material escolar, material
higiênico, revistinhas de pintar, doces
(verifique a validade), etc.

4. Escreva uma carta para a criança.
Aproveite para falar do amor de Deus.

5.  Não lacre a caixa.
6. Entregue na Igreja até o dia 19 de

Novembro.
Uma equipe acompanhará todo o processo

do trabalho até chegar nas mãos das
crianças. Participe!!!!  É a Catedral levando
o amor de Deus. Maiores informações
no hall após os cultos,  face ou site da
Igreja.

Aprovação Tese de Mestrado
A querida irmão Cilene Alves de Oliveira foi
aprovado por excelência na tese de mestrado
de Biblioteconomia - UNI Rio. Louvamos ao
nosso Deus por este momento de alegria. A
Catedral Presbiteriana do Rio felicita a amada
irmã e deseja a continuidade das bênçãos do
Senhor sobre a sua vida familiar e acadêmica.

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 04: Efésios 5.22-33
Terça-feira 05: Salmo 46
Quarta-feira 06: I Coríntios 15.35-53
Quinta-feira 07: Provérbios 1.20-33
Sexta-feira 08: Salmo 15
Sábado 09: Êxodo 33.12-17
Domingo 10 : Jó 3

Aniversário de Nascimento

Hoje: Claudia Regina Oliveira Dohmann, Erica Fortunata de Aleluial, Maria da Luz Borges
Assunção.

Seg 04: Ariclea Pereira de Souza Onofre Malheiros, César Rodrigues dos Santos, Márcio
Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho.

Ter 05: Ana Flávia Girardin Pimentel Valmorbida, Cristiane Rosa, Hanna Christina da
Silva Medeiros, Therezinha de Jesus Daumas.

Qua 06: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belem Santiago Cavalcanti, Marineia
das Graças Borges Duarte, Renato Souza da Rocha, Rosane de Medeiros Santos.

Qui 07: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Fernando Octavio Toledo
da Silva, Leticia Coelho Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino Batista de Lima.

Sex 08: Ana Amelia Thiers de Azambuja, Libna Lucena Nascimento, Luiz Adolfo Tavares
Pereira, Marcleide Nunes de Souza Sá, Pedro Fortunata de Aleluia Cavalcante, Ronaldo
Machado de Aguiar.

Sáb 09: Mauricio da Silva Brandao.

Aniversário de Casamento

Hoje: Diác. Paulo de Castro Freitas e Norelice Figueiredo Freitas, Antônio dos Santos
Penna e Jurema Pereira Penna.

Seg 04: Deoclydes Bezerra Filho e Maria da Silva Bezerra, Jorge Teixeira Monteiro e
Isabel Lopes Monteiro.

Ter 05: Euclydes Hermes de Souza e Marly Silva de Souza, Ricardo Ferreira Borges e
Eliane Mendonça da Costa Borges, Danielle Rufino Lourenço Breno e Alexandre da Silva
Louzeiro.

Qua 06: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Luciana Cardoso
Bighi e Gustavo de Souza Silva.

Qui 07: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Monique
Santiago Martins de Lima e Sérgio Ferreira de Lima.

Sex 08: Maria Aparecida Cardoso da Silva e Severino Cardoso da Silva.

Sáb 09: Cláudia Valéria Rodrigues Soares e Paulo César da Silva Soares, Mônica Duarte da
Silva e Jorge Alves de Souza, Ana Flávia Girardin Pimentel Valmorbida e Decius Valmorbida.
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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 28 à 03 de Agosto:
1 – Presb. Newton A. Rodrigues Filho, Cecília
Vieira M. da Cunha G. Rodrigues, João Victor
G. Rodrigues e Pedro Henrique G. Rodrigues.
2 – Marietta Ferreira Leite e família.
3 – Diác. Leandro C. de S. Trindade, Jussara
T. N. Trindade e Diác. Leandro N. Trindade.
4 – IdalinaFelippe Heringer.
5 – Gilberto Alves de Sá, Marcleide N. de S.
Sá, Gabriel de S. Sá e Guilherme de Souza Sá.
6 – Oneida Maria Oliveira Costa.
7 – Rômulo Dias Aquino, Priscila Alves de A.
Lima de Aquino e Rebeca Lima de Aquino.
8 – Jorge Carlos Camacho Correia, Cristiane
C. dos S. Correa e Fernanda dos Santos Correa.
9 – Adão Herique Gomes Diniz, Nathalia dos
      S.Correa Diniz e Júlia Correa Gomes
       Diniz.

Vem aí! Acampamento UCP Rio
Dias  1/11 a 5/11 no Vale de Bençãos em
Bananal.  Não deixe seu filho de fora! Teremos
mensagens  bíblicas na linguagem das crianças,
teatro, louvor, brincadeiras e muitos mais.
Contamos com uma equipe de tios que
trabalham com muito amor e dedicação para
levar o amor de Deus aos corações dos
pequenos. O tema do acampamento as
crianças conhecem bem: DPA! Detetives do
Pai de Amor.  O valor é de R$ 320,00. Maiores
informações com os tios da UCP.
 
Fraldas no Varal!
Nasceu na última segunda-feira, com 50 cm
e 3.785kg, Guilherme, filhinho do casal
Luana e Rev. Renato Porpino. Louvamos a
Deus pela chegada deste príncipe do Senhor.
“Herança do Senhor são os filhos, fruto do
ventre o seu galardão.” (Salmo 127:3)

CURSO PARA VISITADORES
Se você já sentiu o chamado para levar conforto
aos corações, visitar e assim abençoar vidas,
convidamos você a fazer o curso para visitadores
no Oásis, o convite é para toda igreja. Serão 5
aulas, as segundas feiras de 19h as 20h na sala
Myriam Dufrayer com início no dia 11 de
setembro. Com a graça de Deus queremos
ampliar, motivar e qualificar os nossos visitadores.
Maiores informações com a Leninha.

Vagas no Estacionamento da Igreja
Há vagas disponíveis para usuários mensalistas
no Estacionamento da nossa igreja, de segunda
a sexta-feira. Para maior conforto e segurança
dispomos de serviço de manobrista,
monitoramento com câmeras, seguro
protegendo o seu veículo e um preço bem
especial.  Indique para seus amigos e
interessados. Assim, você estará contribuindo
para que nossa igreja continue investindo em
projetos de melhorias nas suas instalações e
em trabalhos sociais. Entre em contato com a
Gerência Operacional pelos telefones: (21)
99927-1304 / 3916-3863.

Semana de 04 à 10 de Agosto:
1 – Paulo Bruno, Célia Maria  de Andrade
Bruno e família.
2 – Gilson do Nascimento, Mônica Regina
Silveira L. Santos e família.
3 – Antônio Renato C. da Cunha, Verena de
Miranda Gomes Cunha e família.
4 – Lúcio Mário da Silva Maia, Sandra Alves
Farias Maia e família.
5 – Iara de S.Rigueira, Lena Leporace e família.
6 – Ricardo Augusto Magalhães da Cunha,
Ada Alves de Souza da Cunha e família.
7 – Ricardo cândimdo Bezerra, Leila Barros
C. Bezerra e Heloísa B. Cândido Bezerra.
8 – Leandro Cláudio de S. Trindade, Jussara
Tolentino N. Trindade e Leonardo Nicacio
Trindade.
9 – Sérgio Branco Pereira, Cilene Alves de
Oliveira 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:
“Eu Sou o Que Sou”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Rev. Jorge Patrocinio; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Mis. Leninha Maia.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev.  Guilhermino Cunha.

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

Presbíteros: Hoje – 8h: Paulo Raposo; 10:30h: Guaraci Satlher; 19h: Renan Jardim.
Próximo Domingo – 8h: Roberto Corrêa; 10:30h: Rolf  Hinden; 19h: Ruy Coelho.

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: Amaro Barbosa; 10:30h: Ricardo Bezerra; 19h: Aux. de Diac. Elizabeth Sabino; Quinta
- feira: Paulo Ladeira e Leonardo Trindade.

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: Antônio Renato; 10:30h: Marcelo Freitas; 19h: Mário Sérgio; Quinta - feira: Adolfo
Correia e João Henrique.

Recepção: Hoje –  Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Rodrigues, Adriana Rocha. Noite: Creuza Povoa.
Próximo Domingo – Manhã: Sônia Cruz, Euci Almeida. Noite: Valéria Gorne.

Equipe de Áudio: Hoje – Luiz Henrique, Gabriel Freitas, Tarcício..
Próximo Domingo – Newton Alvarez, Jérson Neto, Leandro Azeredo. (19h)

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 Bragança, Nery, Pedro Henrique.

Música: Hoje – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h: Culto da UCP.



Sociedades Internas
antecipadamente, o Casal Presidente, para
estudar a excepcionalidade de cada caso.
Nasceu mais um futuro Encontreiro! -
O ECCC compartilha com alegria a
chegada, em 28 de Agosto pp, do
Guilherme, maninho da Manú e filho do
casal de Encontreiros Luana e Rev Renato
Porpino. O varão chegou com50 cm de
altura e 3.785g de formosura e graça!
Guilherme, seja bem-vindo a este mundo,
que acabou de ficar mais lindo com a sua
presença no nosso meio.
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

500 Anos de Música: De Lutero aos dia
atuais.  O Movimento Oásis estará
participando deste grande evento em
comemoração aos 500 anos da reforma
protestante, e convida a todos a assistirem
no dia 28 de setembro de 2017, às 19h no
Teatro Municipal, Rio de janeiro. Os
ingressos estão à venda  na bilheteria do
teatro ou no site
www.ingressorápido.com.br .  Vamos todos
participar! Não faltem!!
Reunião de oração: Segunda feira, 04/09/
17 às 19h. Estaremos orando por você,

familia, igreja e país, participe deste momento
de comunhão.
Grupo de louvor:  04/09 às 17h.  Não falte!
Ensaios no templo com o regente Ilen
Vargas. Você poderá participar das aulas de
técnica vocal em grupo ou individuais com
o prof. Daniel Schimidt.  Participe!
Teremos Devocional no dia 10/09 às 17h.
Nao faltem! Lanche  participativo. Não  perca!!

Sete  de setembro é no INPAR!!
Estaremos participando da festa no INPAR
com o grupo de louvor do Oásis e a convite
, da barraca da  UPH. Voce poderá doar os
elementos da farofa. Participe!! Voce faz
parte da família!

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 – Teremos nossa amada
devocional 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

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Culto da UCP: É HOJE o culto da UCP
às 19 horas! As pequenas tem que chegar
por volta das 18:40, todas com a blusa da
UCP!



Sociedades Internas

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

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Setembro, nesta segunda-feira,
04 às 19h. Desde já esteja em oração,
reserve a data, chegue cedo para que
possamos começar no horário e que nossa
reunião seja bastante produtiva. Àqueles
irmãos que estão com algum impedimento
de participar, solicitamos que entre em
contato com a Diretoria da JD.

Festa do INPAR - Dia 07 de setembro é
o dia que Celebramos a Independência de
nosso país, e também é dia de comemorar
o aniversário de 107 anos do Instituto
Presbiteriano Álvaro Reis. Venha estar
conosco participando e abençoando essa
grande obra de ação social! A JD estará
ajudando na contabilidade, Nossa UPH
com a tradicional barraca de churrasquinho,
e Nossa Juventude com a Melhor Seleção
de Futebol. Endereço: Rua Edgar Werneck
846 - Jacarepaguá, das 08 às 17h.

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.

Doação de Sangue - Solicitamos apoio
para doação de sangue a dois irmãos: 1) Rev
Isaías Cavalcanti - Doação de sangue no
Hematologistas Associados, Rua Conde de
Irajá 183, Botafogo, Seg à Sáb 08 às 18h; e
2) Sr Francisco Lopes (atendimento
66900) - Doação de sangue e plaquetas na
Rua Artur Bernardes 26 Loja A, Largo do
Machado, tel 2224-0945. Vamos ser
solidários e ajudar esses nossos preciosos
irmãos.

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

Reunião Plenária - dia 14, 5ª feira, às
13h.30 Momento Ana, sala Myriam
Duffrayer, às 14h30 , Plenária no Templo.
Venha participar e ter uma tarde abençoada.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

O 65º ECCC já é neste mês!!! - dias 22 a
24 de setembro – A 1ª Reunião Preparatória
será dia 5 de setembro. As demais em 12 e
19 de setembro. Programe-se, pois a
preparação espiritual nessas reuniões é
condição para participar do Encontro. Os
Casais que tiverem dificuldade em participar
de todas as reuniões preparatórias e da
Vigília (15 de setembro), procurem,





Culto Devocional - 8h

Liturgia

Escola Bíblica Dominical
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Anotações

Prelúdio

ADORAÇÃO AO SENHOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Vinde, cantemos ao

SENHOR, com júbilo, celebremos o
Rochedo da nossa salvação.” (Salmo
95.1)

Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Salmo 95.2)

Todos: “Porque o SENHOR é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-
nos; ajoelhemos diante do SENHOR,
que nos criou.” (Salmo 95.3 e 6)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor” – 1ª e 3ª estrofes

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

318 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ceifeiros do Senhor”

Oração de Consagração: Diác. Amaro
Barbosa.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O SENHOR

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

MEDITAÇÃO NA PALAVRA DO SENHOR

Leitura Bíblica: Proverbios 30:24-28 -
Presb. Paulo Raposo.
Coral Simonton

TEMA DO DOMINGO:
“Aprendendo com a Simplicidade”

Mensagem: Rev. Jorge Luiz Patrocinio

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“A Alegria Está no Coração”

A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus
a verdadeira paz só tem aquele
que já conhece a Jesus
o sentimento mais precioso
que vem do nosso Senhor
é o amor que só tem
quem já conhece a Jesus
Aleluia (7x)
Glória a Deus

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Liturgia

EDIFICAÇÃO:
OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 9.1-9 - Presb. Renan Jardim.

Cântico
“Pintor do Mundo”

Quem pintou o mundo?
Quem escolheu a cor?
Fez o sol amarelo
Pôs o verde na floresta
E o vermelho em uma flor

Quem pintou o mundo?
Quem escolheu os tons?
Fez a noite escura
Desenhou a clara lua
Misturando o que era bom

O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história
E ela não tinha cor
A cruz foi o pincel do autor

O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história
Ele assinou na obra que sou eu
E na assinatura está escrito: Deus

Pintou minha vida
Com o sangue derramado
Pintou minhas vestes
Com o branco da santidade
Pintou o meu interior
Com sua glória, oh oh oh

TEMA DO DOMINGO:
“Ele resolveu me Amar”

Mensagem: Mis. Leninha Maia.

ENVIO

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Desperta”

Ao despertar eu cantarei
Teu nome eu proclamarei
No ritmo do teu coração
Levarei a salvação
Teu fogo em meu olhar
Brilhando está
A chama não se apagará

Nas ruas o amor refletirá
Tua glória resplandecerá

Tu jamais me deixará em minha vida estás
Este amor em meu ser
Para sempre brilhará

Tu vives em mim vives em mim
Em meu coração pra sempre

Pra sempre (3x)
Neste amor

Cântico
“Crianças Cristãs em Marcha”

Seguindo firmes com Jesus
Construindo um novo mundo
Cheio de fé e luz!
Pequenos gentis soldados
Combatendo o ódio com amor
Sempre determinados
A lutar em nome do senhor
Cantar pra todo mundo ouvir
Correr pra vitória logo vir
Cada um levando ao companheiro
Amizade, lealdade, confiança e esperança
Nós somos o grêmio juvenil
Em Deus está a nossa união
Anunciamos a todos
Que jesus cristo é a salvação!
Amém quíntuplo

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Super Herói”

É ele quem faz o sol brilhar
É ele quem coloca a lua no céu
Foi ele quem fez as estrelas. Uma a uma!

Ele faz os pássaros cantarem
Ele faz você sonhar tão grande
Ele  quem me faz sorrir. Todo dia!

Jesus é meu super herói
Minha estrela, melhor amigo
Jesus é meu super herói
Minha estrela, meu melhor amigo

Melhor que o super-man
Melhor que o spider-man
Melhor que o batman
Melhor que qualquer um!!

Recessional



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
Hino Nacional Brasileiro

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas

cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo 24.7)

Mulheres: “Quem é o Rei da Glória? O
SENHOR, forte e poderoso, o
SENHOR, poderoso nas batalhas.”
(Salmo 24.8)

Homens: “Levantai, ó portas, as vossas
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo 24.9)

Presbíteros: “Quem é esse Rei da Glória?
O SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei
da Glória.” (Salmo 24.10)

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

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

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles
não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos
afirmo que nem Salomão, em toda a sua
glória, se vestiu como qualquer
deles. Ora, se Deus veste assim a erva que
hoje está no campo e amanhã é lançada
no forno, quanto mais tratando-se de vós,

homens de pequena fé! Não andeis, pois,
a indagar o que haveis de comer ou beber
e não vos entregueis a inquietações.
Porque os gentios de todo o mundo é
que procuram estas coisas; mas vosso Pai
sabe que necessitais delas. Buscai, antes de
tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Lucas 12.27-31)

49 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Sempre Vencendo”

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

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Bezerra.

Pastorais

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Êxodo 3:11-15 - Guaraci
Satlher.

Coral Canuto Regis

TEMA DA SÉRIE:
Vivendo Além de Vós Mesmos

TEMA DO DOMINGO:
 Eu Sou o Que Sou – Parte 2

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa

Oração Pastoral

Liturgia

Jesus, morreu por mim
Deu vida pra mim e pra você
Sobrenatural deus, todo poderoso deus
Sobrenatural deus, eu quero louvar-te
Não tenho medo
Estas comigo
Aonde quer que eu vá

Seu nome é grande
E não há outro
Que eu queira louvar.

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO: VIDA E BENS

DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Teu tudo é Teu”

De todo lugar perdidos virão
Em uma só voz livres vamos cantar
Levaste a cruz
Morreste e vivo estás
Meu Deus,
Meu tudo sempre te darei

Mandaste Jesus do céu até nós
A todos livrou, sempre se ouvirá
Busquei a verdade,
E a Ti eu encontrei
Meu Deus,
Meu tudo sempre te darei

Jesus, por ti eu viverei
Nunca me envergonharei, ô ô ô

Meu ser e todo meu louvor
Teu, teu tudo é teu
Teu, teu tudo é teu

Busco a Ti e agora posso ver
Seguirei a tua luz

Pois em tuas mãos está, Senhor, a
salvação

Oração de Consagração: Aux de Diac.
Elizabeth Sabino.

Pastorais

CONTRIÇÃO: CORAÇÕES

QUEBRANTADOS DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Porque me Amou Entre Si”

Foi no alto de um monte
Que levantaram a cruz
Muita gente se reuniu
Para ver Jesus
Enquanto uns xingavam
E dizia para ele descer
Ninguém entendia
O que ele tinha vindo fazer

Por que me amou tanto assim?
Jesus se entregou

Pra morrer por mim
Sentiu toda a dor

Que eu deveria sentir
Na cruz Jesus me amou até o fim

De repente o céu escureceu
E a terra tremeu
As pessoas viram
Que ele era o filho de Deus
Enquanto estava ali sofrendo
Jesus declarou
Que tudo estava terminado
A força do pecado acabou

Ele conseguiu
Destruiu a maldição
A missão cumpriu
Derrotou o mal
E agora as pessoas
Podem ser livres
Podem ser felizes
É só crer em Jesus
E no poder da cruz

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

Anotações

“FAZEI ISTO EM

MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor
Partir do Pão

260 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Amor que Vence”

Cântico
“Este é Meu Corpo”

Este é meu corpo, Partido por Ti
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come,
E quando o fizeres
Faze-o em amor por mim.

Este é meu sangue, Vertido por ti
Traz o perdão E liberdade
Toma e bebe,
E quando o fizerdes
Faze-o em amor por mim.

Compartilhar o cálice

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

Cântico
“Cristo Levou Sobre Si”

Cristo levou sobre si,
As nossas dores,
Ele levou sobre si,
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz,
Estava sobre ele,
E por suas chagas,
Fomos sarados.

Ele tomou sobre si
As nossas maldições,
Ele sofreu para que

Tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

 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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Eu Li na Bíblia”

Eu li na bíblia e vou contar pra você
Que com Jesus, você pode vencer
Você fica valente, fica obediente
Se vem o mal, você vence porque
Não tem medo de cara feia não
Deus te dá forças pra matar leão
Se Davi venceu até gigante
Mesmo pequenininho você pode ser

Forte, corajoso como Sansão
Amigo de Deus como Abraão
Muito inteligente como Salomão
Você pode ser o que quiser
Use a sua fé (2x)

Lute, lute, lute como Davi lutou
Dance, dance, dance como Miriã dançou
Grite, grite, grite como Josué gritou
E derrube as muralhas
Na força do Senhor (2x)

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)

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

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

Todos: “Uma geração louvará a outra
geração as tuas obras e anunciará os teus
poderosos feitos. Todas as tuas obras te
renderão graças, SENHOR; e os teus
santos te bendirão.” (Salmo 145.3-10)

Cântico
“Vem com Josué”

Mesmo que eu não marche
Na infantaria
Nem na cavalaria,
Nem na artilharia vá
Nem aviador seja eu aqui
Soldado de Cristo eu sou
Soldado de Jesus
Nem aviador seja eu aqui
Soldado de Cristo eu sou

Vem com Josué lutar em Jericó
Jericó, Jericó
Vem com Josué lutar em Jericó
E as muralhas ruirão
Subam os montes devagar
Que o Senhor vai guerrear
Cerquem os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim

As trombetas soarão
Abalando céu e chão
Cerquem os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim.”

Soldado de Cristo avante lutai
Cristo o comandante diz
Sempre avançai!
Temos a vitória
Cristo já nos deu
Comandante eterno,
Por nós já venceu
Comandante e chefe,
Grande Salvador
Pois com ele vence todo lutador.

Cântico
“Sobrenatural”

Os seus milagres estamos vendo
Em todo lugar
Usa minha vida como exemplo
Do seu amor sem par


