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Editorial
mundo tenebroso, contra as forças

espirituais do mal nas regiões celestes. Esta
atividade militar pode ser vista de forma
mais clara em Daniel, capítulos 9 e 10,
quando o servo do Senhor leu pelos livros
que o cativeiro estava para terminar, então
Daniel prostrou-se em oração. O anjo do
Senhor apareceu e disse: “Homem muito amado.
desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para
compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram
ouvidas as tuas palavras; e, por causa das tuas
palavras é que eu vim.” (Daniel 10:11-12).
Retornando ao texto de Efésios 6, temos
ali revelada a armadura de Deus. Ela é
composta da vestimenta da verdade, a
couraça da justiça, os sapatos do Evangelho
da paz, o escudo da fé, o capacete da
salvação e a espada do Espírito que é a
Palavra de Deus (Efésios 6:14-17). Mas
constatamos que a oração não aparece
como uma parte específica da armadura do
cristão. Porque a oração é o óleo lubrificador
de toda a armadura: “Com toda oração e súplica,
orando em todo tempo e no Espírito e para isto
vigiando com toda perseverança e súplica por todos
os santos.” (Efésios 6:18).

Portanto, fica muito claro diante de
todos nós que a oração é indispensável para
a vida do cristão. Mas se tudo o que falamos
até agora não é suficiente para convencer
você, caro leitor, de que a oração é
indispensável, analise os motivos e os textos

a seguir que nos ajudam a responder por
que devemos orar:

1. Não orar é pecado - “E quanto a
mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor,
deixando de orar por vós; antes vos ensinarei o
caminho bom e direito.” (1 Samuel 12:23)

2. Não orar é demonstração de
falta de fé - “Peça-a, porém, com fé, em nada
duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda
do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma
para outra parte.” (Tiago 1:6)

3. Deus decidiu revelar sua
vontade através da oração do cristão -
“Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma,
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os
profetas.” (Amós 3:7)

4. Orar afina a nossa vida
espiritual com Deus – “Se eu no coração
contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido
a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me
rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.”
(Salmo 66:18-20).

Geralmente procuramos motivos
para orar. Mas a verdade é que não há
motivos para não orarmos.

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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POR QUE DEVEMOS ORAR?

“Orai sem cessar...” 1 Tessalonicenses 6:17
A oração é o fôlego da alma. Orar é conspirar com os céus em favor dos escolhidos

de Deus na terra. A oração é uma atividade celestial enquanto estamos na terra. Se há
algum momento em que os céus tocam a terra, este momento é quando o crente está de
joelhos falando com o Pai. A oração fervorosa tem três objetivos fundamentais e
progressivos: Primeiro, a oração visa glorificar a Deus. Levantamos a nossa voz em
reconhecimento dos atributos do Eterno e O adoramos com nossas orações. Ela também
visa nos fazer interceder pelos outros. Os homens necessitam de nossas orações e Deus
as ouve para fazer a Sua vontade sobre a vida dos homens. Por fim, a oração é uma forma
de colocar diante de Deus as nossas próprias necessidades. A Bíblia declara: “... Pedi,
e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; Porque qualquer que pede recebe; e quem busca
acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á.” (Lucas 9:9-10).

O texto em epígrafe é tão pequeno em sua construção gramatical - apenas uma
frase- mas tão grande em sua extensão espiritual. E de forma significativa ele expressa três
verdades:

(1) A oração é uma atividade imperativa. “Orai...” é uma ordem de Deus. Não
que Deus esteja solitário e precise de nossa companhia. E sim que Ele sabe que sem oração
a vida espiritual do cristão definha. Ele também sabe que a natureza pecaminosa puxa o
homem para baixo e o afasta da oração. Por isso, Deus não apenas nos lembra de que
precisamos orar, como também nos ordena a orar.

(2) A oração deve ser uma atividade constante. Isto é, “sem cessar”. Se o corpo
humano não pode viver mais do que cinco minutos sem ar, cinco dias sem água e cinco
meses sem alimento, como a alma que nasceu de novo viverá sem oração? Orar é estar
ligado ao Pai ininterruptamente. É verdade que entrar no quarto, fechar a porta e orar em
secreto trazem grande intimidade entre o cristão e Deus (Mateus 6:6). Mas é igualmente
verdade que ao abrir a porta do quarto e sair para as atividades da vida não nos tira da
presença de Deus. Afinal, uma oração pode acontecer entre um simples suspiro (Neemias
2:4) ou mesmo um simples pensamento (Mateus 9:21).

(3) A oração é uma atividade militar. O texto em epígrafe está construído no
imperativo porque é um chamado ao cristão para a guerra. Longe de ser um “passatempo”
ou “matar o tempo,” orar é uma ação ativa e militar. Em Efésios 6:10-18 o apóstolo Paulo
nos equipa com armadura de Deus e afirma que nós estamos em guerra contra um reino
espiritual. Não é uma guerra contra o sangue e a carne, mas contra os dominadores desde



Notícias Gerais
Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro
Caro Visitante, é um privilégio tê-lo(a) conosco.
Sinta-se à vontade entre nós. Adoremos juntos
ao Senhor. Você e sua família são muito bem-
vindos à Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil.

AGO - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho convoca a Igreja para reunir-
se em AGO na próxima quinta-feira, dia
25, às 18:30h para ouvir, para informação,
os relatórios do Movimento da Igreja no
ano anterior (2016) e tomar conhecimento
do orçamento para o ano de 2017.

Pé na Estrada de 1 dia em Tanguá
Nova Iguaçu – No dia 3 de fevereiro (sábado),
teremos o nosso Pé na Estrada com o
Ministério de Missões com parceria com a UPA
e UMP. Será um dia de evangelização para
glória de Deus. Vamos levar a Palavra de Deus,
louvor, equipe de teatro, distribuição de
brinquedos e roupas para as crianças. Nosso
encontro será na igreja às 9:30h e passaremos
o dia com distribuição de bíblias e fohetos e, à
tarde, um culto com a comunidade. As
inscrições para a ida no Pé na Estrada estarão
com Daniel, Sabrina ou Leninha.

Costureiras em ação
Ganhamos de uma loja de tecido diversos
pedaços de tecido para aproveitá-los como
toalhas de mesa ou até mesmo como roupas
para a equipe de dramatização da Igreja. Mas
precisamos de voluntárias para nos ajudar a
fazer as bainhas e as roupas. Todo material
será direcionado para as atividades da Igreja
e todas as sociedades internas. Se você  sentir
no coração em ajudar, por favor, procure
Leninha ou Rejane.

Doações para o abrigo
Nos acampamentos de verão da igreja nós
sempre fazemos uma ação social no lar São
Vicente para idosos. Estamos vendendo fichas
no valor de R$ 20,00 para arrecadar dinheiro
para as compras de kits de higiene e fraldas
geriátricas. Você também pode contribuir
doando fraldas. Se você quiser ajudar, procure
qualquer membro da diretoria da UMP ou
algum dos secretários!!

Doação de livros para as crianças
O Projeto “Palavra Contada” acontece na
cidade de Delmiro Gouveia no interior de
Alagoas. É um projeto social realizado pela
Congregação Presbiteriana através do Rev.
Marcelo Oliveira e sua esposa Ana Cláudia
Nogueira. Eles atendem crianças entre 6 a 12
anos com reforço escolar. Um local muito
carente e o estado carrega um dos piores índices
sociais do Brasil na área de educação. Estamos
arrecadando livros infantis cristãos, bíblias
ilustradas, livros com histórias morais, ética e
cidadania e brinquedos educativos. O Ministério
de Missões da Catedral com a ajuda de toda
igreja, para a glória de Deus, montará a
biblioteca e brinquedoteca para as crianças na
cidade de Delmiro Gouveia. A nossa irmã
bibliotecária Cilene Oliveira estará a frente para
coordenar e montar a biblioteca na
Congregação. Maiores informações e
direcionamento das doações é com Leninha,
Cilene, Daniele ou Sabrina. Contamos com a
ajuda e apoio dos irmãos. Ministério de Missões
da Catedral, evangelizando com você!

NAUPA 2018
Nesta semana acontecerá o Encontro Nacional
de Adolescentes Presbiterianos em Brasília. A
nossa missionária Leninha Maia participará
como preletora para os adolescentes e dará o
treinamento para os líderes do Ministério. Um
grupo de adolescentes da nossa Igreja e a
coordenadora da UPA Rio Zoraya Lemos
estarão participando também. Estejamos em
oração.

Acampamento de Verão 
O Nosso acampamento de Verão será  de 9
de Fev à 14 de Fev no AVB. O tema será “The
Choice - A escolha certa” e os preletores serão:
Rev. Renato Porpino, Sem. Daniel Jardim(IP
Bairro Imperial)  e Rev. André Monteiro (IP
Mananciais). As inscrições  já começaram.
Você pode se inscrever após os Cultos
Dominicais. O Investimento é de R$330,00.
Não deixe para a última hora.  Mais
informações procure nosso tesoureiro Peíque
ou o qualquer outro membro da Diretoria
2018 da UMP.

Notícias Gerais

Ministério de Intercessão - Vigília
Será nesta sexta-feira dia 26 das 18h às 24h.
Tema: “E o Deus da esperança vos encha
de todo gozo e paz no vosso crer, para que
sejais ricos de esperança no poder do
Espírito Santo.”(Rm15.13). Covidamos toda
a Igreja. Horário das Sociedades Internas.
SAF, UCP, UPA: das 18h às 19h;
UMP, e OÁSIS: das 19h às 20h. Conselho e
Junta Diaconal: das 20h às 21h. ECCC,
EBD 21h às 22h.
UPH e Ministério Intercessão das 22h às 24h.
“ Não há nada que nos faça amar tanto
uma pessoa quanto orar por ela.”

Vacina contra a febre amarela
A OMS (Organização Mundial de Saúde)
incluiu essa semana todo o Estado de São
Paulo no mapa das áreas de risco para
contaminação de febre amarela. Alertamos aos
pais dos acampantes da UPA, aos jovens e
demais interessados no Acampamento de
Verão pela necessidade da vacina já que o AVB
está localizado em Bananal/SP, e lembrar que
deve ser tomada no mínimo 10 dias antes da
viagem. Agradecemos a cooperação!

Postos onde há vacina contra a febre
amarela:
CMS Ernesto Zeferino Tibau Junior
Avenida do Exército, 1 - São Cristóvão
CMS Ernani Agrícola
Rua Constante Jardim, 8 - Santa Teresa
CMS Oswaldo Cruz
Avenida Henrique Valadares, 151 - Centro
CEV Dr Álvaro Aguiar
Rua Evaristo da Veiga, 16 - Centro
CMS Manoel José Ferreira
Rua Silveira Martins, 161 - Catete
CMS João Barros Barreto
Rua Tenreiro Aranha, s/n - Copacabana
CMS Heitor Beltrão
Rua Desembargador Izidro, 144 - Tijuca
CMS Maria Augusta Estrela
Rua Visconde de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel
CMS Augusto Amaral Peixoto
Rua Jornalista Hermano Requião, 447 -
Guadalupe
Clínica da Família Souza Marques
Praça Patriarca, s/n – Madureira

Missão Caiuá
Reunião na próxima 3a.feira, 21 de janeiro,
às 14h, no salão Álvaro Reis. Todos estão
convidados!

Comissão da Campanha - Som e Vídeo
Temos recebido um retorno positivo das
pessoas a respeito do novo sistema de som
mesmo sem os ajustes definitivos, que
ocorrerão ao longo deste mês. As instalações
elétricas e os móveis do nosso estúdio estão
contratados e as obras deverão estar
concluídas no fim do mês. Apesar das
ofertas estarem aumentando a cada
domingo, vide termômetro da campanha
abaixo, ainda não conseguimos realizar
nenhum investimento em nosso sistema de
câmeras de vídeo e estamos operando com
apenas uma, pois a outra está em
manutenção. As ofertas podem ser
colocadas nos envelopes próprios
(vermelhos) que se encontram nos
escaninhos dos bancos ou na recepção. Mas
para quem desejar fazer por meio de
depósito bancário, poderá depositar em um
das contas que constam no rodapé do
boletim na penúltima folha. Razão Social e
CNPJ da igreja também estão no rodapé
do boletim para os que desejarem fazer
DOC ou TED. Solicitamos apenas
acrescentar R$ 0,05 (cinco centavos) ao valor
para identificarmos que a destinação é para
a campanha. Faça parte da bênção, é tempo
de semear! Vamos investir nossos recursos
na obra do Senhor, independentemente dos
dízimos e ofertas que entregamos
normalmente no altar.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Reunião de Oração – Na última segunda-
feira foi realizada nossa 1ª Reunião de Oração
de 2018, lembrando que nossa intenção é fazer
2 reuniões por Mês! Separe este tempo
especial, para estarmos como JD, de joelhos e
espíritos contritos diante do Senhor, em
intercessão e gratidão.

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!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Deptº Eunice- hoje, às 17h, na sala
da Rampa.

Reunião Deptº Dorcas- hoje, às 17h, sala da
SAF.

Reunião Deptº Ruth Pinho- dia 27, sábado,
às 15h,  na casa da Ligia.

Reunião Deptº Ilka Paiva- dia 31 às 15h na
casa da Gilda.

Reunião Executiva-  dia 25, 5ª feira, às
14h.30, sala  do Conselho, com a escolha da
Mulher Presbiteriana.          
                     

Vem aí - Criatividade e Arte -Em fevereiro
dias 19 e 20, às 14h. Inscrições abertas.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: “AMAR, QUAL É O
SEGREDO?”

Tema do Ano: Estamos vivendo um
momento de interrupção. Em breve
estaremos partindo para mais uma jornada de
serviço ao nosso Deus, trabalhando dentro
do Tema: “Amar, qual é o segredo?” Esteja
orando pela Diretoria que estará se reunindo
em Janeiro para prosseguir no planejamento
das atividades de 2018.

Agenda ECCC 2018– a agenda ECCC 2018
pode ser obtida na página da Igreja, ou com
algum casal da Diretoria. Reserve seu tempo
para investir nesse ministério. A primeira data
deste ano será 27 de fevereiro para
retomarmos as atividades do ECCC com a
nossa Reunião de Abertura.

Bodas– O ECCC abraça com carinho os
casais que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família.

Atenção, encontreiro!– Você mudou de
endereço, telefone, ou email? Atualize seus
dados, mandando-os para o e-mail do ECCC:
“eccc@catedralrio.org.br”. ATENÇÃO,
PADRINHOS, não esqueçam de nos avisar,
no caso de mudança, nos dados cadastrais de
seus afilhados.

UPH
União Prebiteriana de Homens

CONVOCAÇÃO – O diác. Adeclen G. dos
Santos, presidente da UPH/2018, convoca os
sócios da UPH-Rio para Assembleia Geral
Extraordinária a ser relizada em 04/02/2018
para deliberar sobre planejamento do ano de

Sociedade Internas
2018 e leitura da ata da Assembleia Geral
Ordinária. Não faltem pois comunicaremos
novas programações para 2018.  Você que
nunca participou de uma reunião da UPH
coloque-se à disposição, nós o receberemos
com muito carinho e amor, somos uma escola,
onde você aprende e ensina. Não se esconda,
apareça e receba as bênçãos de nosso Pai
Eterno. A UPH é uma entidade destinada às
pessas de 18 a 99 anos, você está neste perfil?
CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocionais - A nossa primeira devocional
acontecerá no dia 21 de janeiro e você não
pode perder! Vai ter um grande louvor e uma
super mensagem. Começa às 17h30 na sala
da UPA, não se atrase e traga um amigo.

Acampamento - Dos dias 14 a 18 de fevereiro
os nossos adolescentes terão a grande
oportunidade de estar no Acampamento Vale
de Bênçãos se divertindo, louvando e ouvindo
ótimos preletores. O tema será lançado no
nosso culto do dia 14 de janeiro e no mesmo
dia as inscrições já estarão abertas. Não deixe
para depois! Os membros da nossa diretoria
estarão no hall da cantina fazendo as inscrições
após os cultos. 

EBA - Todo domingo, às 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia. Venha participar
dessa classe conosco! 

Bazar da UPA Rio - Nos dias 28 de janeiro
e 4 de fevereiro a UPA Rio vai realizar um
bazar após o culto da manhã na área ao lado
da EBD infância, e ficará aberto durante toda
a tarde. O bazar contará com roupas, sapatos
e livros para arrecadar bolsas que serão
destinadas aos adolescentes que não têm
condições financeiras de ir ao acampamento.
Contamos com a sua presença e apoio!

Doações para o acampamento - Nos dias
14 a 18 de fevereiro a UPA-Rio realizará o
acampamento de verão e muitos adolescentes

não têm condições financeiras para ir. Se você
quiser abençoar alguém com uma bolsa parcial
ou integral, procure a coordenadora da UPA,
Zoraya Lemos.

Informações - Instagram: upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio E se você ainda está em dúvida sobre
ir ao nosso acampamento, acesse nosso canal
do youtube (Upa Rio) e assista aos nossos
vídeos, você não vai se arrepender.

OÁSIS
Movimento Oásis

Aniversário: Querida Leninha, o Movimento
Oásis agradece a Deus pela sua vida, pelo seu
ministério e por sua mentoria e neste mês
comemoramos com você, o seu aniversário.
Desejamos muita saúde, muita paz, e muitas
vitórias e que  você viva os sonhos que o Senhor
tem separado para você. Felicidades!  Nós te
amamos!!!

Reuniao de Oraçao: Dia 22/01/18 as 19h!
Venha orar por sua igreja , familia, pais e seus
projetos. Receberemos a palavra ministrada
pelo regente Ilen Vargas. Compartilhe esta
oportunidade!!

Grupo de Louvor do Oasis – Dia 22/ 01/
18 as 17h,  teremos as atividades do grupo de
louvor sob a regencia de Ilen Vargas e do
prof de tecnica vocal Daniel Schmidt.

Acampamento do Oasis da Semana Santa
– INSCRIÇÕES ABERTAS!!!! Saia do
comum e venha viver o extraordinário de
Deus!! De 30 de marc’o a 1º de abril.
Participação: R$ 330,00  parcelado em 3x
110,00. Fique ligado!!! Vamos nos mexer!
Convide!! Participe! Doe!! Sem você não há
festa!!!

Exposição “Lutero - 500 anos da Reforma”
mostra material raro e inedito como
manuscritos, imagens, bulas papais, as “95
teses” e biblias antigas. Local: BIBLIOTECA
NACIONAL Fundação Biblioteca Nacional
Av. Rio Branco 219 – tel: 2220-3040 – A
exposição vai até o dia 28 de fevereiro 2018,
segunda à sábado: das 10 às 17h. Sábado: das
10 às 15h.



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Escola Bíblica Dominical

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prelúdio

“LOUVAREI AO SENHOR DURANTE A
MINHA VIDA...”
(SALMO 146.2)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR, todas as

terras; proclamai a sua salvação, dia após
dia.” (I Crônicas 16.23)

Congregação: “Anunciai entre as nações a
sua glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas,” (I Crônicas 16.24)

Todos:  “Porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível mais
do que todos os deuses.” (I Crônicas
16.25)

17 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus Seja Louvado”

Oração de Adoração

“PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO

SENHOR

32 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Deus Fiel”

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Renato.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...”
(SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Lc 23.26; Mt 16.24  - Presb.
Dário Porto.
Solista: Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Carregando a cruz”

Mensagem:  Rev. Isaías Cavalcanti.

“SIRVAMOS A DEUS DE MODO AGRADÁVEL,
COM REVERÊNCIA E SANTO TEMOR;”

(HEBREUS 12.28)

Cântico
“Shalom Adonai”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai,
Shalom Adonai, Shalom.

A paz do Senhor, a paz.  (Bis)
A paz do Senhor,  (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

“... E Me Pôs Nos Lábios Um Novo
Cântico, Um Hino De Louvor Ao

Nosso Deus.”
(Salmo 40.3)

Litania de Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória

de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)

Mulheres: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite.” (Salmo 19.2)

Homens: “Não há linguagem, nem há
palavras, e deles não se ouve nenhum
som;” (Salmo 19.3)

Coral: “No entanto, por toda a terra se faz
ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda
para o sol,” (Salmo 19.4)

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)

27 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Um Hino ao Senhor”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

“Trazei Oferendas e Entrai nos Seus
Átrios.” (Salmo 98.8)

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência,

superabundeis em toda boa obra. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão
para alimento também suprirá e aumentará
a vossa sementeira e multiplicará os frutos
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo,
para toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças
a Deus. Porque o serviço desta assistência
não só supre a necessidade dos santos, mas
também redunda em muitas graças a Deus.”
(II Coríntios 9.8, 10-12)

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

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

“Sacrifícios Agradáveis a Deus São o
Espírito Quebrantado; Coração
Compungido e Contrito, Não

Desprezarás, ó Deus.” (Salmo 51.17)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

“Desvenda os Meus Olhos, Para que
eu Contemple as Maravilhas da Tua

Lei.” (Salmo 119.18)

Leitura Bíblica: Atos 4:23-31z - Presb.
Adibe Santos.
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“Uma Oração que toca os céus e abala a terra”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

Liturgia

ENVIO

“Servi ao Senhor Com Alegria...”
(Salmo 100.2)

Cântico
“Maravilhosa Graça”

1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.

É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.

É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.

O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

2. Maravilhosa graça!
Traz vida perenal
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz!
O seu  poder transforma
O pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações



Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Justificados, pois, mediante a

fé, temos paz com Deus por meio de
nosso Senhor Jesus Cristo.” (Romanos
5.1)

Mulheres: “Por intermédio de quem
obtivemos igualmente acesso, pela fé, a
esta graça na qual estamos firmes; e
gloriamo-nos na esperança da glória de
Deus.” (Romanos 5.2)

Homens: “E não somente isto, mas
também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação
produz perseverança;” (Romanos 5.3)

Pastores: “E a perseverança, experiência; e
a experiência, esperança.” (Romanos 5.4)

Coral: “Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo,
que nos foi outorgado.” (Romanos 5.5)

Todos: “Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5.8)

42 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Grande Amor de Deus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO

REDENTOR

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a

Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo
Deus Altíssimo, que possui os céus e a
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo.” (Gênesis 14.18-20)

198 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Salvação Graciosa”

Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos.

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: João 8.1 - 11 - Presb. Altair
Bazeth.
Coral Canuto Regis

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

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

Liturgia

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo”

Calmo, sereno e tranquilo,
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!

Ministração do Vinho

39 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Exaltação e Louvor”

1. Oh, vinde crentes dar louvor
Ao grande Rei Jesus,
Que para a nossa Redenção
Morreu na amarga cruz;
Seu sangue derramou,
De tudo me lavou:
Mais alvo do que a neve me tornou.

O sangue de Jesus me lavou, me lavou;
O sangue de Jesus me lavou, me lavou!
Alegre, cantarei louvores ao meu Rei,
Ao meu Senhor Jesus que me salvou!

2. Oh, vinde unir-vos a Jesus
Na luta contra o mal,
E, com o grande Salvador
Em marcha triunfal,
A todos proclamar
Que seu amor sem par
O fez na cruz seu sangue derramar.

3. O chefe da Igreja é Jesus,
Meu Salvador,
O Rei dos reis, o Redentor,
O eterno e bom Senhor,
A tudo vencerá, vitória nos dará,

E à glória eterna os seus conduzirá.
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 A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Jesus é a Aliança”

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

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Josué Araujo Dutra, Edno Gonzaga Alves, Suzana Santana, Lucas (EUA) Neto
do Presb. Olympio e Mary.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Jasson Soriano de Lima, Maurício Pimentel de Oliveira Júnior, Siloé Ramos.
Seg 22: Delcilene do Nascimento Rocha Conceição, Fernanda Lopes da Silva Leite, Rita

Carneiro da Silva de Souza, Valéria Souza Silva de Santana.
Ter 23: Ana Luíza Mattos Couto de Souza, Bella Assuero Gressler, Hildaci Gomes

Nascimento, Luiz Cláudio Rangel Costa, Maria Helena dos Santos, Rafael Brandão de
Carvalho, Vicente Nunes de Castilho Santos, Zilda Bráglia.

Qua 24: Daniela Acciolly Conde, Elionora Souza Pinto de Apocalypses, Ewerton Costa
do Nascimento, Gilson Roberto Cabral, Gláucia Correa Maia, Leonor Virgínia Accioly
Menezes, Presb. Marcos Antônio do Nascimento Macedo, Marlisete Reid Begossi.

Qui 25: Castorina Santana de Oliveira Benevides, Michely Andrea Nascimento Santos
Ruiz.

Sex 26: Diác. Adeclen Garcia dos Santos, Franciléa Salazar Prudente, Hilda de Oliveira
Cunha, Maria Olga Dias Marta dos Santos, Nazarete Ana da Silva Silveira, Odicea
Pereira Gomes da Silva e Souza.

Sáb 27: Ângela Maria Machado Maia, Antônio Nunes de Castilho Santos, Marcos Leonardo
de Mello Costa.

Aniversário de Casamento

Hoje: Tarcísio Rocha da Silva e Danúbia Cristina Freitas da Silva.
Seg 22: Eliane Marinho Correa e Rodolpho Correa Filho, Carlos Roberto Ferreira de

Oliveira Cabral e Marizete Maria de Jesus Cabral.
Ter 23: Miraldo Augusto de Oliveira e Hilce Berredo Aguiar de Oliveira.
Qua 24: Presb. Marcos Antônio do Nascimento Macedo e Lídia Dias Macedo.
Qui 25: Aderbal Paulo Lima e Francisca Rodrigues de Melo Lima.
Sex 26: Diác. José Nei Rodrigues de Castro e Lea Sathler Machado de Castro, Martha

Mury Alves Chueiri e Ivan Jorge Chueiri, Rev. Renato Lopes Porpino e Luana Moreira
Porpino.

Sáb 27: Diác. Paulo Bruno e Célia Maria de Andrade Bruno.

Segunda-feira 22: Salmo 46
Terça-feira 23: Lucas 19.1-10
Quarta-feira 24: Lucas 2.21-35
Quinta-feira 25: Números 14.39-45

Sexta-feira 26: Isaías 46.4-13
Sábado 27: Jó 40.1-14
Domingo 28: Efésios 4.1-16



Vivência ou experiência?
Olá, estamos no começo do ano e não há nada mais bonito que um começo de ano, a renovação das
forças, a esperança para o novo e desconhecido, mas quero também te fazer lembrar do último dia

do ano, dia tal que agradecemos a Deus por um ano de bênçãos, de vitórias e derrotas. Por que
começar um texto assim? Para podermos refletir sobre a nossa vida, a minha, a sua, a vida dos

nossos irmãos, para refletirmos sobre o que temos vivido na Casa do Senhor, o que temos feito
para Ele e como temos levado as nossas vidas.

O título deste texto é um ponto que tem sido falado no púlpito de nossa igreja, uma
pergunta que muitas vezes não nos fazemos: será que estamos hoje vivendo com Deus ou estamos
tendo meramente algumas experiências isoladas com Ele?

Ao consultar o dicionário veremos que essas duas palavras são muito próximas em seu
significado, mas possuem um caráter temporal diferente, sendo que a experiência é algo obtido através
da prática, algo pontual, como uma promoção no trabalho, como uma oração por um milagre e Deus
ali atende, por mais que a experiência seja um ato isolado ela está profundamente ligada à vivência, que
se tem por processo psicológico consciente no qual o indivíduo adota uma posição de valor, sintética,
que não é apenas passiva e emocional, pois inclui também uma participação intelectual ativa, de
uma outra maneira, podemos dizer que a vivência é uma sucessão de experiências, acontecendo de uma
maneira constante e contínua.

Mas hoje o que temos visto no nosso dia-a-dia são cristãos buscando experiências com Deus,
mas somente isto, fatos isolados, buscando um milagre, uma bênção, uma porta que se abra buscando
muitas vezes o “Deus do amigo”, no sentido de “ore por mim, porque Deus te atende e a mim não”.
Buscando a Deus para conseguir algo para satisfazer as suas vontades imediatas, enquanto o que Deus
deseja para nós é mais profundo: vivência com Ele, de termos experiências com Ele todos os dias, de
ouvir a Sua voz todos os dias, de termos um relacionamento com  Deus, um desejo de que conheçamos
a Deus e prossigamos em conhecê-lo (Os 6.3), de maneira que venhamos a crescer na nossa fé, que é
dom de Deus para que possamos ser uma igreja que venha a impactar a sociedade e que viva Jr 33.3:
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.”. Então vamos
só experimentar Deus ou vamos vivê-lo?

                  Lucas Regis
Recesso: Fala, galera, entramos de férias dos Cultos Jovens, porém não estamos off-line. Acompanhe
a próxima informação aí.
Vôlei de Verão: Durante o mês de Janeiro estaremos realizando o nosso vôlei de verão. Iniciamos no
dia 5 de Janeiro na praia do Leme posto 1 (no mesmo local de sempre). Nos reuniremos às sextas a
partir das 19h30min. Venha estar conosco colocando toda a sua habilidade esportiva em campo e caso
não jogue venha estar conosco da mesma forma. Te esperamos!
Acampamento: Nosso acampamento de verão será de 09 de fevereiro a 14 de fevereiro, no AVB. O
tema será: The Choice – A Escolha Certa. Nossos preletores serão: Pastor Renato Porpino, Sem. Daniel
Jardim e pastor André Monteiro. As inscrições já começaram. Você pode se inscrever após os cultos
dominicais (pela manhã após o culto das 10h30min). Investimento: R$ 330,00. Não deixe para a última
hora. Mais informações, procure nosso tesoureiro PH ou qualquer membro da Diretoria 2018 da UMP


