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Rev. Jorge Luiz Patrocínio, Ph.D.
Pastor Efetivo

segundos do dia ou da noite; 22 cópias a
cada minuto, 1.369 cópias a cada hora e
32.876 cópias por dia. Além disso, sendo
escrita em material perecível, tendo que ser
copiada e recopiada durante centenas de
anos, antes da invenção da imprensa, não
prejudicou seu estilo, exatidão ou existência.

2. As Evidências Externas e
Históricas – Ao analisar a histórica, mesmo
a secular, encontramos farto material que
comprova a veracidade da Palavra de Deus.

2.1. Os Escritos do Mar Morto –
Em 1950 foi encontrado nas cavernas de
Qumran, na região do Mar Morto, uma
coleção de centenas de textos e fragmentos
de textos com porções de toda a Bíblia
Hebraica. Nestes manuscritos estão a versão
mais antiga dos livros Bíblicos. Antes desta
descoberta os manuscritos mais antigos
datavam do século IX. E, apesar de terem
sido encontrados apenas no século XX, estes
manuscritos de Qumram são fidedignos aos
manuscritos do século IX. O professor Júlio
Trebolle Barrera afirmou o seguinte: “O
Rolo de Isaías [de Qumran] fornece prova
irrefutável de que a transmissão do texto
bíblico, durante um período de mais de mil
anos pelas mãos de copistas judeus, foi
extremamente fiel.”

2.2. Sua Resistência a Crítica
Textual – A crítica textual é dividida em
baixa crítica, que visa reconstituir o texto com
base na documentação disponível, e alta
crítica que tem como foco aspectos como
autoria e o contexto da obra. A sua
abordagem, especialmente a alta crítica, trata
a Bíblia como literatura, utilizando-se de
aparato crítico normalmente aplicado a
textos literários semelhantes. Expoentes
liberais da alta crítica como Julius Wellhausen,
J. G. Eichhorn e Friedrich August Wolf
convenceram-se de que a Bíblia não é
verdadeira e buscaram com todas as forças
descontruir o texto canônico. Mas ainda
assim, a Bíblia resiste ao tempo e aos ataques
porque é a Palavra de Deus.

2.3. Sua Estabilidade Diante das
Traduções - A Bíblia continua a ser o livro

mais traduzido no mundo. Em 2005 pelo
menos um livro da Bíblia foi traduzido em
2400 dos 6900 idiomas, incluindo 680
línguas na África, 590 na Ásia, 420 na
Oceania, 420 na América Latina e das
Caraíbas, 210 na Europa, e 75 na América
do Norte. A Sociedade da Bíblia Unida
atualmente assiste na tradução da Bíblia em
mais de 600 projetos. A Bíblia está disponível
em todo ou em parte para
aproximadamente 98% da população do
mundo em uma linguagem em que as
pessoas são fluentes. No entanto, mesmo
sendo traduzida para tantos idiomas, e sendo
testada pela prova da transmissão de um
idioma para outro, a Bíblia continua a manter
a sua veracidade e essência.

3. A Sua Relevância para a
Sociedade Hodierna –A Palavra de Deus
oferece as duas camadas interpretativas
sendo aplicadas aos seus ouvintes originais
e pertinente aos seus leitores atuais. O texto
em epígrafe afirma que a Bíblia é “...útil para
o ensino, para a repreensão, para a correção, para
a educação na justiça, a fim de que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra.” (2 Timóteo 3:15-16). A
contemporaneidade dos escritos bíblicos é
fato notório e admirável. Esta é, portanto,
a prova mais incontestável de que a Bíblia é
a Palavra de Deus; a saber, o seu poder de
transformar vidas. A Bíblia é luz para o
caminho enegrecido da alma humana (Salmo
119:105), alimento para a fome espiritual
(Jeremias 15:16) e martelo de Deus para
esmiuçar o coração empedernido (Jeremias
23:29).

        Diante destas declarações irrefutáveis
nos curvamos em adoração a Deus e nos
aproximamos da Sua Palavra com
admiração, respeito e fome. Afinal, os Seus
preceitos “são mais desejáveis do que ouro, mais
do que muito ouro depurado; e são mais doces do que
o mel e o destilar dos favos.” (Salmo 19:10).
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Examinaremos nesta pastoral sobre a
importância, durabilidade e veracidade da
Palavra de Deus. Com absoluta certeza,
podemos afirmar que a declaração cética
contra a Bíblia de que “papel aceita tudo” é
infantil, ignorante e preguiçosa. Afinal, através
de extratos históricos é possível definir com
precisão a veracidade de um documento.
Ainda assim, para que não fiquem dúvidas,
iremos colocar a Bíblia à prova nesta pastoral.
E para tal, eu uso o tema do livro de Josh
McDowell como título da mesma.
Dividiremos nossa análise em três partes
distintas, mas que se completam:

      1. As Evidências Internas das
Escrituras - A Bíblia por si só se sustenta
como um livro verossímil por causa do Seu
testemunho interno.

1.1. Unidade e Singularidade das
Escrituras – Diferentemente de todos os
livros, a Bíblia mantém coerência, unidade e
veracidade de fatos, apesar da incrível
diversidade de seus escritos. A Bíblia foi
escrita durante um período de mais de 1500
anos, mais de 40 gerações e por mais de 40
autores envolvidos nas mais diferentes
atividades, inclusive reis, camponeses,
filósofos, pescadores, poetas, estadistas,
estudiosos etc. Além disso, ela foi escrita em

diferentes lugares (deserto, prisão, palácio)
e condições (tempo de guerra e tempo de
paz). Foi também escrita em três
continentes (África, Ásia e Europa) e em
três idiomas (Hebraico, Aramaico e Grego).

1.2. Cumprimentos de Profecias
– Seus autores falaram de centenas de temas
controversos com harmonia e coerência.
Há uma única história que vai revelando a
redenção do homem por parte de Deus.
Geisler afirmou que “ o paraíso perdido”
de Gênesis se torna o “paraíso recuperado”
de Apocalipse. Enquanto que o acesso à
árvore da vida está fechado em Gênesis,
encontra-se aberto para todo sempre em
Apocalipse. E tudo isso se consuma com
as profecias reveladas a alguns autores num
certo lugar,  sendo cumpridas em outros
lugares.

1.3. Circulação e Sobrevivência -
A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e
publicado em toda a história da
humanidade. Existem mais cópias
impressas de toda a Bíblia e mais porções
e seleções dela do que qualquer outro livro.
Hy Pickering afirmou que em 1960 (Dados
desatualizados) apenas a Sociedade Bíblica
Britânica para atender à demanda, teve que
imprimir uma cópia da Bíblia a cada três

A PALAVRA DE DEUS
Evidências que Exigem um Veredito

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa obra.” (2 Timóteo 3:15-16)



Notícias Gerais

Visitante, Seja Bem-Vindo
Com muito carinho acolhemos você que
está nos visitando.  Aqui temos um espaço
muito especial para toda a sua família.  E
nosso maior desejo é que Deus fale ao seu
coração trazendo muita paz, alegria e amor
para sua vida. Sinta-se à vontade entre nós!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 22, às 18:30h. Pastores e
presbíteros estão convocados. E a Igreja,
que é administrada pelo Conselho, é
convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

AGE – Assembleia Geral Extraordinária
No exercício de suas atribuições, e com
fulcro no art. 83, alínea “d”, o Conselho da
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
convoca a Igreja para reunir-se em
Assembleia Geral Extraordinária dia 26/
11/2017, com início às 8h e término às
19h30, para a eleição de 9 diáconos.

Hoje, nos Cultos Dominicais -
Lançamento da Bíblia Comemorativa
dos 500 anos da Reforma Protestante
pelo Instituto Rev. Guilhermino Cunha
e Acad. Evangélica de Letras do Brasil
O nosso pastor emérito, Rev. Guilhermino
Cunha, estará lançando hoje a Bíblia Sagrada
– Edição Comemorativa V Centenário da
Reforma do século 16. Uma iniciativa
tripartite da SBB, AELB e IRGC. Este lindo
exemplar contém um breve histórico do
quingentésimo aniversário da Reforma
Protestante, além das 95 teses que Martinho
Lutero afixou na porta do  Castelo de
Wittenberg e 32 princípios em rodapé das
páginas iniciais da Bíblia onde lemos os
princípios para o crescimento integral e
intregrado da igreja. Adquira o seu exemplar.

Pão Diário - Uma meditação para cada
dia do ano
“...Não vos inquieteis [...] vosso Pai celeste
sabe que necessitais de todas elas.” (Mateus
6.31,32). A preocupação é um fardo que
Deus nunca quis que carregássemos. Não
se preocupe!

COMISSÃO DA CAMPANHA DE
SOM E VÍDEO
Com o objetivo de detalhar o investimento
ora proposto, segue abaixo uma breve
descrição do que será adquirido e a obra
que será realizada no Estúdio de Vídeo:
• Aquisição de moderno sistema de som,

que esteve em demonstração por cerca de
um mês na igreja, da marca O’Neal
composto por 16 caixas acústicas, 4
subwoofers, 5 amplificadores e 3
processadores, além de material e mão de
obra de instalação, configuração e
treinamento dos operadores;

• Reforma completa do Estúdio com a
substituição de revestimentos de piso e
paredes, nova instalação elétrica com a
inclusão de sistema de aterramento elétrico,
confecção de móveis sob medida, para os
novos equipamentos e armários para
guardar caixas e pedestais do sistema de
som, que hoje ficam sob o piano no
templo;

• Aquisição de novos equipamentos para
operação e transmissão dos cultos via
internet, que são assistidos por pessoas que
não podem comparecer ao templo. Os
Cultos tem tido uma audiência média de
180 pontos de acesso simultâneos ao vivo
nos domingos.

Os atuais equipamentos só transmitem
imagens de baixa resolução. Os novos
equipamentos permitirão a transmissão de
imagens com ótima qualidade (formato
HD). Serão ainda, adquiridas câmeras que
funcionam de modo remoto, sem a
necessidade de operadores, permitindo que
apenas uma pessoa faça a transmissão,
quando não puder contar com o trabalho
dos Operadores das equipes de plantão.

APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social - Assembléia Geral
Ordinária
Já temos agendada nossa Assembleia para
o dia 18/12/2017, onde serão apreciados
os seguintes assuntos: exame das contas
2016/2017; eleição da nova diretoria e
conselho fiscal e outros temas de interesse
geral.
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Culto de Ações de Graças na Catedral
Dia 23/11, quinta-feira, às 19h
“Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus
átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.”
(Salmo 100:4) O Culto de Ações de Graças
acontecerá dia 23 de Novembro, quinta-
feira, às 19 horas. Teremos como
mensageiro o nosso irmão Rev. Wildo
Gomes que é o Fundador e presidente da
Missão Vida. Traga seu fruto  de preferência
e um alimento não perecível. Tudo será
encaminhado pela nossa Junta Diaconal a
pessoas carentes.  Será uma noite
inesquecível na presença de Deus. Convide
seus familiares e amigos e juntos vamos
agradecer ao nosso Deus por todas as
bênçãos derramadas.

No 4o com Deus- GABI
“Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste; as tuas obras são
admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem;”
(Salmo 139.14)
Se compararmos a Terra ao universo,
veremos que somos mais um na multidão
de planetas neste universo admirável. No
entanto, neste planeta, Deus escolheu cada
um de nós para sermos mais. Do nada e de
modo assombroso, ELE nos separou e nos
colocou aqui com um propósito.
E o que temos feito desse milagre? Quem
somos nós? Somos pessoas melhores do
momento em que nascemos ou
continuamos com nossas manias, com
nosso modo ranzinza de ser, murmurando
e vivendo conforme desejamos ignorando
a Palavra? Pioramos ou crescemos?
Podemos comer churrasco espiritual ou
continuamos a beber leite ralo? Somamos
ou somos mais um a criticar e a cruzar os
braços? A seara continua crescendo... e nós?
“...Os tais são murmuradores, são descontentes,
andando segundo as suas paixões. A sua boca vive
propalando grandes arrogâncias; são aduladores dos
outros, por motivos interesseiros.” Judas 1.16. No
próximo domingo 26 NOV, no SAR às
17h30, com a Psicóloga MÁRCIA
TORRES: GABI. No 4o com Deus, o melhor
lugar para se estar.

Sessão de Fotos - Família Catedral
Hoje, após os cultos das 10:30h e 19h,
teremos uma sessão de fotos com as famílias
da Catedral para o natal 2017 de nossa igreja!
Convidamos você e sua família a ficar uns
minutinhos a mais após o culto e fazer o
seu registro! Faça parte dessas memórias e
torne o nosso Natal mais inesquecível ainda!
Local: Salão Álvaro Reis (acima da cantina).

Bazar da Amizade
Tradicional evento da Igreja que acontecerá
no sábado 25 de novembro, das 10 às 15
horas. As Sociedades Internas da Igreja estarão
participando com a sua barraca especial. A
UPH venderá o delicioso “arroz de carreteiro”.
o ECCC venderá o irresistível “bolinho de
bacalhau” e as famosas “rosquinhas”; o Oásis
traz tapioca; o Conselho, o churrasco “carioca”
legítimo; a Junta Diaconal, as bebidas; a UMP
trará “deliciosas surpresas”. Haverá almoço e
muitas outras delícias alimentícias! A Oficina
Maria Reis traz lindas peças artesanais e de
costura para a sua aquisição. Participe com toda
a sua família.

Vigília de Oração
No próximo dia 24 de novembro, iniciando
às 18h com término às 24h. “Louvai ao
SENHOR porque ele é bom, porque a sua
benignidade é para sempre.” (Sl 136.1). O
salmista concentra-se nos grandes atos do
SENHOR. Porque a sua misericórdia dura
para sempre. O salmo é uma liturgia artefonal
de louvor ao SENHOR. A liturgia era
comovente, uma vez que a congregação era
dirigida para exaltar a bondade do Seu poder
na criação. Venham todos para a vigília, para
juntos louvarmos ao SENHOR por tudo o
que Ele é e por tudo que tem feito por nós.

Entrega da caixa de sapato 
Muitos já estão entregando as Caixas de Sapato.
Você pode deixá-las no altar na marcha dos
dízimos e ofertas ou deixar com a recepção.
Será uma oportunidade linda de levarmos o
amor de Deus a muitas crianças. A entrega
acontecerá até o dia 19 de Novembro. É a
Catedral fazendo a diferença no Natal dos
pequeninos do INPAR.



Projeto Família no Altar
“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)

Notícias Gerais

Semana de 13 à 19 de Novembro:
1 – Jonvane Pereira Reis e família.
2 – Maria José Figueiredo e família.
3 – Antônio Carlos Oliveira Bruno e família.
4 – Aparecida Maria Pereira e família.
5 – Maria Denise Baptista da Silva e família.
6 – Diác. Pedro Ceolin Stefanon e Noemi
Stefanon.
7 – João Anderson Nascimento de Oliveira, João
Marcos Nascimento de Oliveira,
      Rafaela Santos e Anna Laura.
8 – Maria da Guia Silva, Valber e família.
9 – Patrícia Tavares de Oliveira Simões e família.
10 – Ranilton Marcos de Aquino e família.
11 – Evando Radicetti, Eunice Rodrigues Radicetti
e família.
12 – Sérgio Manoel de Souza e família.
13 – Solange Ramos Bastos e família.
14 – Wallace Barbosa de Melo Barreto e família.
15 – Jasson Soriano de Lima e família.

‘Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral.

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. Na semana que
há feriados a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. O material deve ser entregue
somente pelo e-mail secretaria@
catedralrio.org.br.  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.

Semana de 20 à 26 de Novembro:
1 – Carmem Lúcia Nogueira de Paula e família.
2 – Claudionor Fonseca, Francisca Fonseca e
família.
3 – Cleide Souza Gomes e família.
4 – Elias Santos Silva e família.
5 – Jurema de Fátima Dias do Amaral e família.
6 – Maria Ângela Ferreira Cabral, Agustinho
Lamas e família.
7 – Alan Patrick Ribeiro Adan e família.
8 – Lícia Maria Barbosa dos Santos e família.
9 – Luciano Pinto de Azevedo e família.
10 – Maria de Jesus Lauriano de Souza e família.
11 – Maria de Belém Santiago Cavalcanti e família.
12 – Henrique Manoel Lopes, Maria Cláudia Abreu
Lopes e Kelvin.
13 – Paulo Roberto Gonçalves e família.
14 – Romilda Lemes da Rosa e família.
15 – Rosa Maria Campos Pinto e família.

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:

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





Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -
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Anotações

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente:  Meu Deus e meu Rei, eu

anunciarei a tua grandeza e sempre serei
grato a ti. (Salmo 145.1)

Congregação: Todos os dias te darei graças
e sempre te louvarei. (Salmo 145.2)

Dirigente: O SENHOR Deus é grande e
merece receber altos louvores. Quem
pode compreender a sua grandeza?
(Salmo 145.3)

Todos: Ó Deus, cada geração anunciará à
seguinte as coisas que tens feito, e todos
louvarão os Teus atos poderosos. (Salmo
145.4)

 19 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rei Sublime”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

 110-A HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Crer e Observar” – 1ª e 4ª Estrofes.

Oração de Consagração: Diác. George
Washington.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Solistas: Cíntia Fortunato e Daniel
Schmidt

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA

DE DEUS

Leitura Bíblica: João 20.19 - Presb. Ruy
Coelho

Solistas: Cíntia Fortunato e Daniel
Schmidt

Mensagem: Mis. Leninha Maia

TEMA DO DOMINGO:
“Quando as portas estão fechadas”

 SIRVA COM AMOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Mulheres: “Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha seis asas: com duas cobria
o rosto, com duas cobria os pés e com
duas voava.” (Isaías 6.2)

Homens: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: “Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

Coral: “E os quatro seres viventes, tendo
cada um deles, respectivamente, seis asas,
estavam cheios de olhos, ao redor e por
dentro. Não tinham descanso, nem de
dia nem de noite,  proclamando:”
(Apocalipse 4.8A)

Todos: “Santo, santo, santo é o Senhor
Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era,
que é e que há de vir.” (Apocalipse 4.8B)

11 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Trindade Santíssima”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que pudéssemos
dar voluntariamente estas coisas? Bem sei,
meu Deus, que tu provas os corações e que
te agradas da sinceridade. Eu também, na
sinceridade de meu coração, dei
voluntariamente todas estas coisas, e acabo
de ver com alegria que o teu povo aqui
reunido te faz ofertas voluntariamente.” (I
Crônicas 29.14 e 17).

33 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Maravilhas Divinas”

Oração de Consagração: Diác. Daniel
Jardim.

Pastorais

PROJETO FAMÍLIA NO ALTAR

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “ Peçam e lhes será
dado; busquem e acharão; batam, e a
porta será aberta para vocês.  Pois todo
o que pede recebe; o que busca encontra;
e, a quem bate, a porta será aberta.”
(Mateus 7.7-8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Êxodo 12.1-24 Presb. Walter José.

Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“O Sangue do Cordeiro

e a nossa Aliança”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em 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,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Culto  Vespertino
- 19h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Antigamente, Deus falou,

muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas,”  (Hebreus 1.1)

Mulheres: “Mas, nestes últimos dias, nos
falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas e pelo qual
também fez o universo.” (Hebreus 1.2)

Homens: “O Filho, que é o resplendor da
glória de Deus e a expressão exata do
seu Ser, sustentando todas as coisas pela
sua palavra poderosa, depois de ter feito
a purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas,”
(Hebreus 1.3)

Coral: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e 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)

47 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

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

Oração de Consagração: Diác. José Nei.

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Filipenses 1.27-30 - Presb.
Adibe Santos.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“O Viver Digno do Evangelho de

Cristo”

Mensagem: Rev. Romer Cardoso

 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:

51 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Cristo Coroado.”

A Cristo adorai, Cordeiro vencedor!
Ouvi das hostes celestiais,
Dos anjos o louvor!
Eleva a tua voz e entoa, coração,
Louvando aquele que morreu
E deu-te a salvação.

A Cristo adorai, seu lado e mãos olhai!
Das suas chagas o esplendor
E a glória contemplai!
Nem anjos lá do céu o podem suportar;
Perante o místico esplendor
Abaixam seu olhar

A Cristo adorai, a vida nos doou,
E a fim de dar-nos salvação

Liturgia

Da tumba triunfou!
Cantemos seu poder:
Morreu, mas ressurgiu!
A vida eterna ali nos deu
E a morte destruiu.

A Cristo adorai, das eras o Senhor,
Dos mundos e astros
Da amplidão eterno Criador.
Ao grande Redentor,
Que nos deu salvação,
Eternamente tributai
Louvor e adoração!

Ministração do Vinho:

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

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!

SERVINDO AO

SENHOR COM ALEGRIA

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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Anotações



Sociedades Internas

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

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

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

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!

Banco de Oportunidades - A Força Aérea
abriu processo de seleção para militares
temporários em 2018, são mais de 200
vagas em diversas áreas de atuação
(humanas, técnico, medicina, etc), os
requisitos básicos são ser voluntário,
brasileiro nato, formação superior em uma
das áreas de interesse, ter menos de 45 anos
em 2018, e participar do processo de
seleção. As inscrições ocorrerão no período
de 13 a 24 de Novembro de 2017. 
Maiores informações em: http://
www.selecaodetemporarios.fab.mil.br/

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião do Depto. Eunice - Hoje , às
17h, na sala da Rampa. Não falte!

Reunião do Depto. Dorcas - Hoje , às
17h , na sala da SAF. Sua presença é
importante.

Depto. Helen Simonton- Dia 22 /11, às
14h30 , na casa da Angelina. Será uma
bênção!

Depto. Ebenézer - Dia 22/11. às 14h30,
na Igreja. Não perca!

Depto. Ana e Lídia- Dia 22/11, às 14h30,
na casa da Ernestina. Uma tarde alegre e de
crescimento espiritual.



Sociedades Internas

Depto. Jerusalém - Dia 23/11. às 14h30 ,
no Abrigo Presbiteriano. Louvaremos ao
Senhor pela vida preciosa de Alayde.

Bazar da Amizade- No próximo sábado,
dia 25/11, das 10 às 15h. Louvores ,
comunhão , alegria , barracas de artesanato,
Oficina Maria Reis, Novodenovo , Delícias
dos departamentos e muito mais.

Não esqueça de trazer os seus “quitutes”.
Escala dos Departamentos:
10 às 11h- Ilka Paiva e Dorcas
11 às 12h - Maria Reis e Eunice
12 às 13h - Jerusalém e Ana & Lídia
13 às 14h - Ester e Helen Simonton
14 às 15h - Ebenezér e Ruth Pinho
* As secretarias de Causas Locais e
Patrimônio estarão coordenando o
funcionamento da Barraca de Doces e
Salgados.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Última Reunião de Estudo e Oração do
ano – Ocorreu dia 14 de novembro,
quando estivemos finalizando o estudo
sobre “A Armadura de Deus”, tratando
o sub tema “Tomai a Espada do Espírito”.
Juntos, ao longo do ano, estivemos nos
colocando diante de Deus, clamando uns
pelos outros, pois sabemos que para uma
boa construção, precisamos de uma boa
base firmada na Palavra do Senhor e na
oração. Continuemos investindo na base
espiritual da construção de nossas famílias!

Bazar da Amizade – está previsto para
sábado, 25/11, de 10h às 15h, teremos o
bazar da Amizade, e o ECCC ficará com a

barraca do bolinho de bacalhau e da
rosquinha. Convidamos nossos irmãos
Encontreiros a participarem desta festa de
comunhão cristã, e a ajudar nos trabalhos
da nossa tradicional barraca. Para maiores
informações, procure algum casal da
Diretoria.

Jantar de Confraternização - Nosso
tradicional jantar de fim de ano será
realizado no dia 12 de dezembro às 20h,
aqui na Catedral. Os convites já estão
disponíveis e custam R$ 70,00 por casal.
Procure o Marcelo ou Patrícia para garantir
seu convite, pois temos número limitado de
convites.

Agenda 2017 encerrando – Nossa agenda
deste ano está quase finalizando. Dia 28 de
Novembro, última Reunião Mensal; dia 03
de Dezembro, CULTO pelo 65º ECCC e
Cantata de Natal (Coral Edineia Bastos); dia
5 Dezembro – Reunião Especial de
Gratidão. Não fique de fora, Participe!
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. O amor de
um homem por uma mulher é muito mais
profundo e verdadeiro quando Deus
acontece primeiro na vida do casal.

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”

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocionais - Nossas eleições chegaram!
Esteja com o coração preparado para
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escolher sabiamente quem representará a
UPA em 2018! Será as 17:00 na sala da upa,
então não se atrase! 
Eleições- Nossa eleição para a Diretoria de
2018 já está marcada! Hoje, no horário da
devocional. Procure chegar na hora, e desde
já, coloque a nossa futura diretoria nas suas
orações.

Profissão de fé e batismo – Essa é para
você, adolescente que aceitou Jesus no seu
coração como seu único Salvador, e deseja
caminhar nessa nova jornada com Cristo,
ter compromissos com Ele e viver para Ele!
Se você ainda não fez sua profissão de fé
ou batismo, teremos nossa classe com nossa
missionária Leninha Maia e o Pastorzão
Renato Porpino, que começou no dia 10 de
setembro! Se deseja participar, procure a Tia
Zô, ou algum membro da diretoria!
 
EBA – Todo domingo, às 9h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que as vezes nos deixam
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! Começamos um novo módulo
semana passada que está incrível!!! Programe
o seu despertador, tome aquele café
reforçado e venha participar dessa classe
conosco! Começamos um novo módulo
semana passada que está incrível!!! 
 
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
agora com o nosso novo canal no youtube,
onde postamos os vídeos do nosso acampa

Youtube (Upa Rio)! http://
www.facebook.com/UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Comemorações: Hoje é o dia do almoço
festivo do Movimento Oásis,
comemorando o seu 28 aniversário, às 13h
no salão Álvaro Reis.  Inscrições encerradas.

Convite: O Movimento Oásis recebeu o
convite da SAF Rio para participar do Bazar
da Amizade que se realizará no próximo
dia 25 de novembro. Colaboraremos com
a barraca da tapioca, já tradicional do Oásis.
Sem você não há festa! Não falte!

28º aniversário do Movimento Oásis: O
Movimento Oásis convida a igreja,
familiares, amigos e visitantes a estarem no
próximo dia 26 de novembro  de 2017, às
19h, para participarem do culto de gratidão
ao Senhor pelo 28º aniversário do
Movimento Oásis.  A sua presença será uma
alegria para nós.

Grupo de louvor:  Estamos nos
preparando para o culto comemorativo do
aniversário do Movimento Oásis.  Dia 20/
11/17 às 17:00h.

Reunião de Oração: 20/11. Não teremos
reunião de oração.

Visitante, venha fazer parte desta
gostosa comunhão e participe das
nossas programações. Seja Bem-
Vindo!!!!



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. Myriam 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:
“Vida Vitoriosa em Cristo Jesus”

(Novembro/Dezembro) Solus Christus

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“O Sangue do Cordeiro

e a nossa Aliança”

Escalas e Plantões

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

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

Presbíteros: Hoje – 8h: Ruy Coelho; 10:30h: Walter José; 19h: Adibe Santos.
Próximo Domingo – 8h: Altair Bazeth; 10:30h: André Lima; 19h: Assuero Silva.

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

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

Recepção: Hoje – Manhã: Amália Sena, Theresinha Pereira. Noite: Rosa Lúcia/Carla Gaiser
Próximo Domingo – Manhã: Lícia Maria Barbosa, Adriana Rocha. Noite: Creuza Póvoa / Andrea
Azevedo.

Equipe de Áudio: Hoje – Filipe Agum, Leonardo Sayão e Ricardo Downsley (8h).
Próximo Domingo – Tiago Trindade, Carlos Cândido e Victor Mota.

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, Yaco.

Música: Hoje – 8h: Solistas: Cíntia Fortunato e Daniel Schmidt, Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Coral Canuto Régis.

Próximo Domingo – 8h: Solista: Pablina Hadid, Organista: Ilem Vargas; 10:30h: Coral Canuto
Régis; 19h:   Grupo de Louvor do Oásis

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,  Abimael Silva, Yuri Matos,
Presb. Eli Simões,  Lucy Castilho, Isabel
Machado, Angelina Alves de Melo, Hilda
Bastos,  Josué Araujo Dutra Louviz de
Azevedo, Presb. Américo Barros, Manuel
Afonso Vilas, Regina Helena Timbó
(Hospitalizada).

Aniversário de Nascimento

Hoje: Diác. Gerbe Gomes de Barros, Maria da Luz Almeida, Maria José de Oliveira,
Milenna da Silva Tonnera.

Seg 20: Ana Cristina da Silva Rangel, Heitor Lessa Pinto, Hilda Maria dos Santos Barros,
Vitória Maia Mendes da Silva.

Ter 21: Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de Souza.

Qua 22: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Andréa Azevedo Simões, Jéssica Azevedo Flores de
Oliveira, Maria Cristina Souza Lima Marques, Maria da Conceição Barbosa, Maria de
Fátima Morais de Oliveira Souza, Rose Any Almeida da Silva de Araújo.

Qui 23: Auremir de Lemos Monteiro, Jose Antônio Rodrigues, Larissa Maria de Paula
Rebouças da Costa, Severina Rodrigues de Araújo.

Sex 24: Alayde Soares de Avilez, Ana Luíza da Silva, Ana Paula de Oliveira Rocha, Henry
César Gripp Couto Monte Santo, Jonas Pereira do Amaral, Márcia Mury Alves Porto,
Maria Valneide Lauriano Sousa Julião, Vera Lúcia Santos Gonçalves.

Sáb 25: Elcelir Quintanilha Santos, Fernanda da Silva Rocha, Lídia Dias Macedo, Olívio
César de Melo Silva, Pedro Henrique Gonçalves Rodriguez, Rafaela Leonardo Theodoro
da Fonseca.

Aniversário de Casamento

Hoje: Gilberto de Oliveira e Eliana Mondaini de Oliveira, Vanessa Corbage Engelberg e
Márcio Engelberg Moraes.

Seg 20: Evando Radicetti e Eunice Rodrigues Radicetti, Maria Ângela Ferreira Cabral e
Agustin Lamas Prieto, Presb. Walter José Gomes de Barros Santos e Viviane Cunha de
Barros Santos, Alan Patrick Ribeiro Adan e Priscila Bandini Adan.

Ter 21: Monique de Paula Pereira de Andrade e José Roberto de Andrade.

Qua 22: Paulo Portes Santos e Beatriz Damásio de Araújo.

Sex 24: Adilson Carlini de Araújo e Elizabeth Clara Costa de Araújo, Diác. Raimundo
Barbosa Diniz e Euricéia Lima Diniz.

Sáb 25: Jennifer Julianelli Spiller Maia e Márcio Vinícius Nunes Maia, Rachel Clara de
Araújo Maguela e Leonardo Morais Maguela.

Segunda-feira 20: I Timóteo 5.17-25
Terça-feira 21: I Coríntios 13
Quarta-feira 22: Tiago 4.13-17; 5.7-11
Quinta-feira 23: Gênesis 27.19-33
Sexta-feira 24: Tito 3.1-7
Sábado 25: Romanos 1.14-17
Domingo 26: Habacuque 1.1-5



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

Um Homem segundo o coração de Deus
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.

Provérbios 4.23
Durante minha caminhada Cristã tenho todos os dias andado e conversado com

Deus sobre tudo o que tenho que fazer. Isso acontece não pelo fato de eu não ser uma pessoa
esclarecida ou que não tenha informação, de um modo geral, sobre as coisas. Depois de anos
nessa igreja numa caminhada constante de estudos e ensinos da palavra de Deus, eu entendi
que melhor do que ser aquele que procura Deus é ser aquele a quem Ele procura.

Sendo assim, uma das coisas que aprendi em Sua palavra é que Deus não vê meus bens.
O que eu tiver de mais valioso pra Deus isso é nada. Ele não me procura pelo que eu tenho e sim
pelo  que eu sou. “Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da
sua estatura (...); porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o
Senhor olha para o coração”. 1 Samuel 16:7.  Meu choro pode ser em vão se eu agir segundo minhas
inclinações. Deus sabe de tudo que preciso. “Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que
beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Decerto vosso Pai celestial bem
sabe que necessitais de todas estas coisas;” Mateus 6:31,32. Caminhar com Cristo, obedecer a Sua palavra
não é sinônimo de ser abastado e livre de problemas. “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz;
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. João 16:33. Deus procura verdadeiros
adoradores. Deus vê o seu coração.

Por fim, Deus não chama quem não tem capacidade de enfrentar problemas. Fique
à vontade em manter-se frustradinho em seu canto. Se você já diz não de cara para a primeira
adversidade que lhe aparece, Deus não vai ao seu encontro. Ele não o te procurará porque
Ele sabe que você vai desistir e dizer não. O último ensinamento sobre esse tema está em
Lucas 5. 1-6. Jesus está próximo ao lago de Genesaré e com Ele havia uma multidão. Os
pescadores, dentre eles Simão, lavavam as redes após uma noite de tentativa de pesca, pois no
dia seguinte retornariam ao trabalho. Havendo, pois, Jesus dirigido-se a Simão com a orientação
de tornar ao mar e lançar as redes assim o fez. Grande era a quantidade de peixes que fora
necessário chamar seus companheiros.

Deus está a sua procura. Não permita que as coisas valham mais que seu reino e a sua
justiça. A cada um Ele dará conforme a Sua medida. Seja um Homem segundo o coração de
Deus.

Esron

UMP 2018: No último domingo tivemos a nossa eleição e a diretoria eleita para o ano de
2018 é: Adrizia Muniz, Presidente;  Heloísa Barros, Vice-Presidente; Ana Luíza Mattos, 1ª
Secretária; Leonardo Sayão, 2º Secretário; e Pedro Henrique, Tesoureiro.

Culto Jovem: Toda sexta, às 20h, no Salão Alvaro Reis. Vem com a gente terminar a semana
na presença de Deus!
DAY OFF: Nossa festa de encerramento do ano de 2017 será no dia 16/12 e os ingressos já
estão a venda. 1º lote R$25,00 até o dia 01/12. Inscrições com Leonardo Trindade.


