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IDENTIFICADOS PELO AMOR
Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei,

que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois
 meus discípulos: se tiverdes  amor uns aos outros.  (João 13. 34-35)

O amor, como sentimento pleno e perfeito, deve ser a marca na vida dos seguidores
de Cristo.  Nossas vidas foram alcançadas e marcadas inteiramente pelo amor de Deus,
deixando evidente que, em nosso viver cristão, devemos demonstrar o amor verdadeiro
ao próximo.

O primeiro mandamento consiste no amor a Deus, no grau mais elevado e final
possível; e o segundo, na ordem de importância, é a extensão horizontal desse amor, o
amor ao próximo.

Paulo declara enfaticamente: “... não adulterarás, não matarás, não furtarás, não
cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que
o cumprimento da lei é o amor.”. (Romanos 13.9-10)

1. Reedição Atualizada do Mandamento.
“Um novo mandamento vou dou: Que vos ameis uns aos outros...”

A novidade deste mandamento do amor é que agora se torna algo tipicamente cristão.
Amar é uma determinação Divina; não opção humana.

É ordem Divina; não uma mera recomendação!  Amar sem esperar nada em troca;
amar por amar!

2. O Modelo do Amor.
“... Assim como eu vos amei...”

Cristo apresenta-se como modelo.

Ele nos amou com amor intenso, sacrificial e resgatador.  Nós devemos, também,
amar profundamente; amar nos doando em solidariedade e misericórdia.
Martin Luther King Júnior declarou: “Não digam que sou um Prêmio Nobel.  Isso
não tem importância.  Digam que fui porta-voz da justiça. Digam que procurei dar
amor, que procurei amar e servir à humanidade.”
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A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
“E, saindo, foi, como de costume, para o monte das Oliveiras; e os discípulos o acompanharam.

Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez,
se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este
cálice; contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. [então, lhe apareceu um anjo do céu que o
confortava. Lucas 22. 39-43.

Quando Jesus chegou ao monte das Oliveiras, “Se afastou... e, de joelhos, orava, a Bíblia nos
mostra a importância da oração, tanto no Antigo quanto no Novo testamento. O Apostolo Tiago
disse: “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração” (Tg 5.13). Jacó utilizou a oração quando estava
receoso com seu irmão Esaú. Jó quando perdeu tudo o que tinha. Nos salmos, Davi orou arrependido
ao Senhor. A Oração foi a receita que Jesus deixou para nós. Se seguirmos o passo a passo dessa receita,
certamente teremos uma intimidade com o Criador.

A oração é a base de todo Cristão, ou pelo menos deveria ser. Vivemos hoje um cristianismo
sem o Cristo sendo o Centro da vontade de nossas vidas. Falamos que somos imitadores de Cristo,
mas não conseguimos fazer um décimo do que mais ele fez em vida na terra. Pregamos um Deus de
relacionamento, mas não conversamos com Ele. Jesus em seu estado totalmente humano, orava
constantemente ao Pai. No jardim do Getsêmani, Jesus se afastou, ajoelhou-se e orou ao Pai. O texto
é claro em dizer que já era de costume o Mestre sair para orar. No deserto, Jesus não passou quarenta
dias e quarenta noites observando as estrelas, Jesus estava em constante oração e, isso foi o que o
sustentou.

Precisamos entender o real motivo e a importância da Oração.  No livro “Oração” de Timothy
Keller, ele é muito sábio em comparar a vida de oração com uma enfermidade de estado terminal.
“Imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas
horas de vida, a menos que tome um remédio determinado -Um comprimido toda noite antes de
dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá
morrer. Você acha que esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? Não. Seria tão
crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. Bem, se não orarmos juntos a Deus, não
sobrevivemos a tudo o que estamos enfrentando. Precisamos orar, isso não pode sair de nossa cabeça.
Temos que ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Ele e, não usarmos essa ferramenta
somente quando nos convém. Nossas aflições, dores, alegrias e angústias devem ser colocadas em
primeiro lugar no trono de Deus, é Ele quem deve ser consultado antes de qualquer coisa. Deus é
Eterno e quer uma intimidade conosco. Que o Espírito do Senhor nos incomode
a cada segundo para uma busca diária com o Pai.

Vinicius Ramos
Culto Jovem: Nessa sexta, O Sem. Daniel Jardim estará trazendo a palavra. Venha
terminar a semana na presença de Deus. Te esperamos! 
Acampamento de Inverno: Christfy- Deixe Cristo tocar na sua vida | Valor: 330
reais |Inscrições Já começaram e acontecerão às sextas-feiras após o CJ e após o
culto vespertino 
Oração pelo acampa: Desde já esteja em oração pelo nosso acampamento para
que Deus esteja preparando os corações e abençoando a cada um que estará conosco. 
Escola de Fé e Prática: Nossa Escola de Fé e Prática volta daqui duas semanas.
A note em sua agenda e não fique de fora! 
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Editorial

“O amor é um processo de sentir a fome, a
sede, as necessidades e as injustiças dos
outros.”

3. A Reiteração ao Dever de Amar
“... Que também vos ameis uns aos
outros...”

É necessário que o crente ame ao
próximo em termos divinos, tal como
Cristo amou, mais do que a si mesmo.
É dever espiritual amar o próximo
com amor verdadeiro, amar além do
que ama a si mesmo.

O apóstolo João afirmou: “filhinhos,
não amemos palavra, nem de língua,
mas de fato e de verdade.”  Amor que
se manifesta em palavras e atitudes.

4. O Amor, a Marca do Discípulo.
“Nisto conhecerão todos que sou
meus discípulos: se tiverdes amor uns
para com os outros.”

O discípulo de Cristo não é
identificado pela roupa, pela aparência
de espiritualidade, por ostentar uma
grande Bíblia etc.  É identificado pelo
amor.  Amor a Deus e ao próximo.

Algo que fala muito alto. O verdadeiro
discípulo de Cristo deve ter como
característica principal, em seu linguajar
e procedimento, o amor.

O amor deve ser dinâmico,
compassivo e sempre preocupado
com o bem-estar do outro.  Devemos
amar o próximo e agir com amor sem
esperar recompensa!

João, inspirado pelo Espírito Santo,
faz uma afirmação muito significativa sobre
o amor: “Amados, amemo-nos uns aos
outros, porque o amor procede de Deus; e
todo aquele que ama é nascido de Deus e
conhece a Deus.  Aquele que não ama não
conhece a Deus, pois Deus é amor.” (I Jo
4.7-8)

O amor de Deus nos marca para a
vida e nos identifica como genuínos
seguidores de Cristo.

Ame sem limites; Ame sem reservas;
Ame intensamente; Ame Cristo; Ame em
Cristo; Ame os que são de Cristo!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti;
19 horas: Renato Porpino.

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. João Bastos; 10h30min: Presb. Johannes Gaiser; 19
horas: Presb. Jorge Apocalypse.



Notícias Gerais
Bem-Vindo, Caro Visitante
É um privilégio tê-lo(a) conosco neste dia.  Nos
o recebemos com alegria e o(a) acolhemos
com amor fraternal.  Há Bíblias com hinários,
disponíveis, nos escaninhos dos bancos, use-
as.  Adoremos juntos ao Senhor.

Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Deferiu pedido de cessão do Templo,

do Serviço de Assistência Religiosa da
PMERJ, para um Culto de celebrações
pelos 209 da PMERJ.

2. Recebeu do Pastor Efetivo, Rev. Jorge
Patrocínio, que esteve de licença no
período de 17/03 a 05/04/2018,
informação de que sua recuperação da
cirurgia ocorre dentro do esperado.
Atendeu sua solicitação, concedendo-lhe
justas e merecidas férias nos períodos de
07 a 18/04/2018 (referente a 2017) e 21/
04 a 20/05/2018 (referente a 2018).

3. Recebeu e aprovou o Demonstrativo
Financeiro (FEV/2018).

4. Considerando o término de mandato do
Pastor Jorge, no dia 30/05/2018,
aprovou o envio de Carta ao PRJN
solicitando a designação de Pastor
Efetivo, por tempo determinado e sem
designação de pessoa, para pastorear a
igreja após essa data, com base no Art.
33 §1º da CI/IPB.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja, em sua reunião de
11 de abril de 2018, autoconvocou-se para
reunir-se dia 25 de abril, às 18:30h. Pastores
e Presbíteros estão convocados. O Conselho
administra a Igreja, que é convidada a orar
por seus líderes espirituais.

Notícias do Presbitério
Em nossa última reunião ordinária do PRJN
- Presbitério do Rio de Janeiro, o nosso Pastor,
Rev Jorge Patrocínio, foi designado ao
Pastorado da Igreja Presbiteriana do Caju, por
um período inicial de um ano, acumulando
com o Pastorado da IPRJ até o fim de seu
mandato conosco. Que Deus derrame
bênçãos e revigore as forças do nosso pastor
para os desafios que se apresentam.

Deputado ao SC/IPB
O Pb.  Assuero foi designado pelo PRJN
como Deputado (representante) ao Supremo
Concílio da IPB. A reunião acontecerá no
próximo mês de Julho. Oremos por nosso
Presbítero e pela reunião do Supremo
Concílio.

Aniversário do Rev. Jorge e da Cecília
Na semana passada o Rev. Jorge e sua
esposa Cecilia completaram mais um ano
de vida, nos dias 03 e 06 de abril
respectivamente. Como o Rev. Jorge estava
de licença, recuperando-se de uma
intervenção cirúrgica, a Comissão de
Comemorações encaminhou os presentes
diretamente à residência pastoral. Desejamos
que Deus os abençoe ricamente.

Ângela Maria, descansou no Senhor
Ângela faleceu na última segunda-feira, dia 09
de abril aos 65 anos. Mãe de Spencer Júnior e
Herbert Pereira e avó de Mel e Talles. Sobri-
nha muito amada das nossas irmãs Theresinha
e Cidinha que são da SAF, ECOS Fortaleza
(Zona Sul) e da equipe de recepção. Foi cuida-
da com muito amor por sua irmã Regina.
Ângela foi uma profissional dedicada atuan-
do como Professora e Diretora no Colégio
Pedro II. Uma mãe exemplar, filha dedicada
e uma amiga que fez diferença em muitas vi-
das.  A cerimônia de Esperança Cristã foi mi-
nistrada pela nossa Mis. Leninha Maia. Pedi-
mos ao Senhor Deus consolo para todos os
seus familiares e amigos. Podemos dizer:  adeus
nossa amiga, até logo nossa querida irmã. 
Como família e amigos choramos a saudade,
mas nos  alegramos com a certeza da Vida
Eterna em Cristo Jesus.

ECOS da Catedral
A Catedral tem Pequenos Grupos! Já
entramos no segundo mês do retorno das
reuniões nas casas. Revisamos e refizemos
os 10 Pactos, que muito veio a nos fortalecer.
Agora vamos ver características de um
cristão. Gostaria de conhecer mais sobre o
assunto? Veja onde e como esses grupos se
reúnem? Entre em contato conosco pelo e-
mail ecos@catedralrio.org.br. Aguardamos
você. 

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Lucy clara Lima Sathler, Clara Martha do Sacramento.

Segunda-feira 16: Zacarias 2
Terça-feira 17: Atos 2.42-47
Quarta-feira 18: 2 Crônicas 20.1-13
Quinta-feira 19: Salmo 42

Sexta-feira 20: Números 7.1-9
Sábado 21: Gênesis 3.1-7
Domingo 22: Romanos 8.19-27

Aniversário de Nascimento
Hoje: Regina Lúcia Ferreira Gurgel; Tatiane de Souza Silva Oliveira.
Seg 16: Augusto César Leão Ferreira de Barros; Edmilson de Sousa da Silva; Maria José

Ribeiro.
Ter 17: Adna de Jesus Santos; Cineide Machado Coelho; Fabíola Maia Neves Barreto;

Luís André de Mello Chaves; Samuel de Paula Martins; Teresa Cristina Magalhães da
Silva; Vanielle Rufino Lourenço.

Qua 18: Carlos Felipe da Silva; Diogo de Almeida Reis Cunha; Francisco Eugênio Nogueira;
Manoel de Castro; Rachel dos Santos Barcelos de Souza; Raquel Domingues Gamallo;

Sílvia Gama Paraíba Bêtta de Souza.
Qui 19: Jândia Maria Gomes Backx; Jorge Carlos Camacho Corrêa; Lícia Maria Barbosa

dos Santos; Paulo Honório de Barros Júnior; Pedro Paulo Nery Dantas; Rosa Maria
Pereira dos Santos.

Sex 20: Ana Carolina da Silva Esteves; Eneida de Mello e Souza; Iracema Sanches; Isabela
Richa Braz; José Pereira dos Santos; Leila Pereira Crispim.

Sáb 21: Aleksandra dos Santos Muniz Pires; Ana Carolina de Oliveira Maciel; Cátia Amaral
dos Santos Albino; Iracy Muniz Costa; Letícia de Castilho Ortiz Valência; Natália Cristina
Ferreira da Silva; Riegel Hasan Gomes; Volgmara Lynch Valença Martins.

Aniversário de Casamento
Hoje: Irene Dias de Aquino e Railton de Aquino; Lina Maria Rodrigues Pinheiro e Armando

P. S. Filho.
Seg 16: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.
Ter 17: Presb. Hésio César de Souza Maciel e Marise Cabral de Oliveira Maciel.
Qui 19: Paulo César Gomes da Silva e Elaine Ribeiro Gomes da Silva; César Roberto

Feitosa de Mello e Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello.
Sex 20: Regina Lúcia Ferreira Gurgel e Edmilson Edgard Gurgel Filho; Marlúcia Neri

Stefansen e Joergen Gyldendal Stefansen.
Sáb 21: Ana Beatriz Laborinha Y Perez e Ricardo Vinícius Barroso Gomes.
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 “Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa campanha prossegue visando à
restauração da fachada de nosso templo. Todo
investimento feito poderá ser integralmente
restituído pelo IR, Imposto de Renda,
utilizando os incentivos fiscais da Lei Rouanet,
até o limite legal de 6% para pessoas físicas e
4% para pessoas jurídicas. O site acima
mencionado traz todos os detalhes necessários
ao seu investimento, que podem ser feitos até
o final do mês de dezembro. Todos os
investimentos usando o seu imposto de renda,
somente poderão ser realizados através do site
do Projeto. Se você não desejar investir
utilizando este incentivo, poderá fazer sua
doação através de depósito bancário na conta
da igreja específica para isso. Veja abaixo os
dados bancários para fazer esta doação. Este
Projeto foi concebido neste formato, face aos
elevados custos desta restauração e ao fato do
nosso templo estar tombado pelo INEPAC.
O Instituto Cidade Viva é um parceiro nesta
campanha, o qual elaborou o Projeto e obteve
sua aprovação junto ao Ministério da Cultura,
o que permitiu a restituição dos valores
investidos via IR. Todos nós podemos ser
divulgadores deste Projeto e aqueles que tem
imposto a pagar serem investidores, na certeza
que o Senhor da igreja estará abençoando os
esforços de todos nós para tornar realidade
este Projeto, para Glória de Deus. Banco
Bradesco - nº 237. Agência: 473-1. Conta
Corrente: 94.273-1. Igreja Presbiteriana do Rio
de Janeiro. CNPJ: 34.052.324/0001-95

Ministério de Intercessão
Convidamos toda Igreja para vigília, 6ª feira,
dia 27 de abril das 18h às 24h “Tema: Buscai
o Senhor enquanto se pode achar, invocai-
o enquanto está perto.” (Isaías 55.6).

Série de Mensagens em Abril, às 19h
 Neste mês, teremos uma Série de Mensagens
com o tema: “Não sei o que seria da minha
vida se não fosse...” É uma série que fala sobre
caráter, perdão, restauração,  confissão, graça
e amor. Convide seus familiares e amigos e
juntos vamos levar a Palavra de Deus aos
corações.

NO 4º COM DEUS: BARROS.
“Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder
em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis
no reino dos céus..”(Mateus 5.20). Quem não
esteve no último evento, perdeu! Vimos que
PECADO é errar o ALVO. E ATIVAR
nossas forças direcionando-as para fora do
ALVO, também é pecado. Tudo por falta
de CONHECIMENTO DA PALAVRA, e
por nos alimentarmos de mundo.
ATIVISMO não é o que Deus quer de nós,
isso se chama religiosidade. Ele quer
intimidade diária. “- EU não roubo, não mato,
sou legal com todo mundo. EU vou à igreja todo
domingo. EU inclusive faço parte de um dos corais.
EU sou Secretário da Sociedade... EU tenho um
cargo...”  Já parou pra pensar como o mundo
está cheio de desejos e direitos que satisfazem
o seu EU, mas que não quer nenhuma
responsabilidade? Notou que neste universo,o
mundo está repleto de EU no trono da
vida de cada pessoa? “Porque, se alguém julga
ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se
engana.” (Galatas 6.3). Neste pensamento
torto de si mesmo, dessa EGOLATRIA,
podemos dizer que esse foi um dos
motivos que expulsou Lúcifer do Céu?
Podemos perceber que viver com Deus e
com este sentimento, é antagônico ao
ensinado por Jesus: “.. .AMAR O
PRÓXIMO como a nós mesmos”? No
proximo domingo, 22 de abril às 17h30
no SAR: participe de BARROS, com a
Psicóloga ELAINE CUNHA que esteve
conosco em 2017. “No 4o com Deus”,
o melhor lugar para se estar”.

Culto Semanal - Tema: “Doze Homens
Comuns”
Baseado no livro “Doze Homens
Comuns” de John MacArthur da Editora
Cultura Cristã, no próxima quinta, às
18:30h, aprenderemos sobre as
experiências das primeiras pessoas
chamadas por Cristo para o discipulado.
A ministração da Palavra de Deus será
exposta pelo Presb. Ruy Coelho.  Participe!
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JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom
15Abr18 -  Equipe C:  Roberto Marinho,
Willians Araújo, David Pereira, João
Henrique, Leandro Trindade, Lilian Canto,
Mário Sérgio, Sérgio Santos,   Charles
Mattos (Púlpito 8h), Antônio Renato (Púlpito
10h30), e Carlos Cândido (Púlpito 19h) .  Qui
19Abr18 - Carlos Cândido. 
Próxima semana: Dom 22Abr18 - Equipe
D: Filipe Agum, Tiago Trindade, Nelson
de Paula, Ricardo Bezerra, Rosibete Silva,
Sérgio Branco, Tiago Castilho, Vitor Araújo,
João Luiz (Púlpito 8h), Antônio Gouvêa
(Púlpito 10h30), e Archidemes Campos
(Púlpito 19h) . Qui 26Abr18 - Archidemes
Campos.
Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, 16Abr às 19h, vamos estar reunidos
para estudar sobre a Palavra de Deus e orar,
intercedendo por aquilo de que necessitamos
e agradecendo pela Graça que nos alcança
todos os dias. Venha estar conosco!

Atendimentos - Os assuntos relacionados à
Ação Social são de responsabilidade da Junta
Diaconal, e, na grande maioria dos
atendimentos, não é necessário empregar
recursos financeiros, mas informação,
orientação, e  principalmente a Palavra de
Deus. Caso alguém lhe faça um pedido de
auxílio,  NÃO DÊ DINHEIRO, primeiro
ore com este irmão, e em seguida o
encaminhe para a Junta Diaconal, o caso será
analisado e tratado com respeito, amor e
cuidados devidos. 

Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso de Culto ao máximo e permita que
o seu Próximo também tenha a mesma
oportunidade.   Coloque seu celular em
modo silencioso ;   Evite conversas
desnecessárias;  louve ao Senhor com toda
sua alma;  coloque sua ansiedade diante de
Deus em oração; abra seu coração para
receber a Palavra de Deus; em resumo: seja
Muito Abençoado! 

Ar Condicionado - Tivemos, há alguns
domingos passados, problemas com o
funcionamento do Ar Condicionado do

Templo, os quais foram sanados através de
revisão e manutenção, gerenciados pelo
Ministério de Manutenção. Porém o último
problema de funcionamento foi provocado
pelo desligamento não autorizado dos
equipamentos. Solicitamos aos irmãos que
não mexam nos controles existentes nas
galerias ,  uma vez que a ligação dos
equipamentos é feita por funcionário da
Igreja. Em caso de algum problema, informe
à Equipe de Plantão da JD para registro e
contato com Gerente de Manutenção.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Eunice-  Reunião hoje , às 17h na sala
da Rampa.
Deptº Dorcas-  Reunião hoje, às 17h, sala
da SAF.
Deptº  Ebenezer-  Reunião dia 18, 4ª feira,
às 14:30h, na Igreja.
Deptº Ana e Lidia  e Helen Simonton- 
 Reunião em conjunto, dia 18, 4ª feira, às
14:30h no Abrigo Presbiteriano.
Deptº Maria Reis  -   Reunião dia 19, 5ª
feira, na casa da Neíde.
Deptº Ruth Pinho-  Reunião dia 21, sábado,
às 15h, na casa da Carmen Lúcia.
Jejum e Oração - Dia 17, 3ª feira, às
8h.  Venha orar. 
                                           
Registro dos 120 anos SAF -  No dia 6 de
maio, você está convocada para tirar uma foto
oficial, logo após o culto matutino das 10h30.
Local: no púlpito.  Não fique de fora! Venha
fazer parte desse registro histórico.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR,
QUAL É O SEGREDO?

66º ECCC acontecendo!!! - A preparação
para a obra começou muito antes, mas nessa
sexta feira passada, começou e termina neste
domingo mais um abençoado Encontro, com
ênfase na administração da família, tendo
como exemplo José. O Senhor da Obra está
operando em cada vida, tanto de Encontristas,
como de Encontreiros. Estejamos em oração
por estas preciosas famílias e pelos muitos
frutos que o Senhor vai gerar. Juntos, com
Deus, somos mais fortes. ECCC, há 28 anos,
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valorizando o poder da união conjugal,
familiar e da Igreja de Cristo.

Reunião com os novos Encontreiros- Será
na próxima terça feira, 17 de Abril, às 20h,
no Salão Álvaro Reis. Vamos estar juntos, para
ouvir com o coração grato, a obra que o
Senhor fez, faz e continuará fazendo em
nosso meio.

Agradecimento - O ECCC agradece à igreja
e aos Encontreiros pelo movimento de oração,
apoio e carinho para com este Ministério.
Deus continue manifestando seu amor e sua
graça sobre a vida de todos. “Todos os vossos
atos sejam feitos com amor.” (II Co16:14).

Culto em Ação de Graças pelo 66º ECCC
e 25 Anos do Coral Edineia Bastos – Será
às 19 h do dia 29 de Maio. Reserve esse
tempo para louvar, rendendo Graças ao
Senhor, agradecendo as restaurações e
transformações operadas por Sua Palavra e
através das inúmeras mãos que se colocaram
à disposição para essa Obra e pelos 25 anos
de louvor a Deus por intermédio do Coral
do ECCC. Venha estar conosco nessa
celebração ao Senhor.

XXII RECCC – Será no Mont Blanc –
Porto Marina Resort, em Itacuruçá, de 26
a 28 Out 18. Preletor: Rev Marcelo
Gualberto . Invista em seu casamento,
parcelando em até 6 X R$ 210,00 (suíte com
vista para a serra), ou 6 x R$ 233,33 (suíte
com vista para o mar). Cheques pré-datados,
para o dia 5 de cada mês, a partir de maio.
Restam poucas vagas!
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. O casamento
deve ser feito de amor, de respeito e
admiração. Deve sobreviver ao fim da paixão,
a tormentas e a qualquer tipo de tentação.
Num casamento deve haver diálogo, não
discussão.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião de 15/04, hoje, às 17:30h,
receberemos a visita de nossa irmã Belém,

do Oásis, que nos abençoará com sua reflexão
sobre a palavra de nosso Pai. Não perca e
convide seus amigos. Já temos local, Bananal,
data 3 a 5/08/18, valor do investimento R$
255,00, com pagamento em três parcelas de
R$ 85,00. Procure nosso tesoureiro Jonas para
sua inscrição. Aguarde o nome de nosso
palestrante.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional  
Neste domingo nós teremos nossa super
devocional às 17:30h na sala da UPA! Não se
atrase e traga um amigo.

EBA - Todo domingo, às 9h, temos uma classe
só para adolescentes onde podemos aprender
mais sobre a Bíblia e entender mais sobre
assuntos que às vezes nos deixam várias
dúvidas! Programe o seu despertador, tome
aquele café reforçado e venha participar dessa
classe conosco!  

Informações - Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião: Convocamos a diretoria de 2018
para uma reunião dia 15, às 15h na igreja, no
Salão Àlvaro Reis e convidamos a todos  para
participarem, pois  planejaremos novas ações
para o Movimento Oásis. Participe!

Alegria!! Vamos louvar a Deus com muita
alegria e para isto venha participar dos ensaios,
às 16:30h nas segundas feiras. Você não pode
faltar!! O regente Ilen Vargas nos aguarda!
Você tem feito os exercícios da aula de técnica
vocal? Aulas às 17h com prof. Daniel Schmidt.

Vamos encontrar velhos amigos e fazer
novos? Você terá esta oportunidade no dia
28/04/18, às 16h no salão Álvaro Reis.
Reencontro dos nossos amigos do
acampamento e encontro com os novos.  Não
falte! O lanche é participativo. Contribua!

Liturgia

v

Cântico
“Há Momentos”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem,   (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

Ministração do Vinho

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

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.

SERVINDO A CRISTO

COM ALEGRIA

Cântico
“Coração Regenerado”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.

Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo,
E assim, bem ajustados,
Totalmente ligados, unidos,
Vivendo em amor!
Uma família
Sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!

Uma família
Vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!

Eu preciso de ti,
Querido irmão.
Precioso és para mim,
Querido irmão!  (Bis)

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

Recessional



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Batei palmas, todos os povos;

celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o
SENHOR Altíssimo é tremendo, é o
grande rei de toda a terra.” (Salmo 47.1-2)

Congregação: “Salmodiai a Deus, cantai
louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai
louvores.” (Salmo 47.6)

Todos: “Deus é o Rei de toda a terra;
salmodiai com harmonioso cântico.”
(Salmo 47.7)

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

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

92 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Fé Contemplada”

Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

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

 “QUANTO AMO A TUA LEI! É A
MINHA MEDITAÇÃO,

 TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Cl 3.16-17 - Presb. Guaraci
Sahtler

Grupo de Louvor do Oásis

Tema da mensagem:
“Vida Cristã Bem-Sucedida.”

Mensagem: Presb. Dário Porto

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM

REVERÊNCIA E SANTO

TEMOR” (HEBREUS 12.28)

Cântico
“Buscai Primeiro

 o Reino de Deus”

Buscai primeiro
O reino de Deus
E a sua justiça,
E acrescentadas
Estas coisas vos serão,
Aleluia ! Aleluia !

Nem só de pão
O homem viverá,
Mas de toda a palavra.
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO

SALVADOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora,

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

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

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

Coral: “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)

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO

REDENTOR

Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me

nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-11)

104 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Linda Melodia”

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Malaquias 3.13-18 - Presb.
Guilherme Simon
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“A diferença entre o justo e o perverso”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

CONTRIÇÃO COM DEUS

 PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM

 O SENHOR

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

251 HE - (Hinário Evangélico)
“O Pão da Vida”



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO

“... E me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso

Deus.” (Salmo 40.3)

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)

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

Coral: “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)

Dirigente: “E os quatro seres viventes,
tendo cada um deles, respectivamente,
seis asas, estão cheios de olhos, ao redor
e por dentro; não têm descanso, nem de
dia nem de noite, proclamando: Santo,
Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, que é e que há
de vir.” (Apocalipse 4.8)

Todos: “Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por
causa da tua vontade vieram a existir e
foram criadas.” (Apocalipse 4.11)

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

Cântico
“Ao Nosso Deus”

Ao nosso Deus
Que se assenta no trono,  (bis)

E ao Cordeiro
Pertence a salvação!

O louvor e a glória,
E a sabedoria,
E as ações de graça e a honra,
E o poder e a força,
Sejam ao nosso Deus,
Pelos séculos dos séculos!
Amém.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
“... Trazei oferendas e entrai nos

seus átrios.” (Salmo 96.8)

Leitura Uníssona: “Assentado diante do
gazofilácio, observava Jesus como o
povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos
ricos depositavam grandes
quantias.  Vindo, porém, uma viúva
pobre, depositou duas pequenas moedas
correspondentes a um quadrante.  E,
chamando os seus discípulos, disse-
lhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do
que o fizeram todos os
ofertantes.  Porque todos eles ofertaram
do que lhes sobrava; ela, porém, da sua
pobreza deu tudo quanto possuía, todo
o seu sustento.” (Marcos 12.41-44)

287 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja, Alerta!”

Oração de Consagração: Diác. Antonio
Renato

Pastorais

Liturgia

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO
“Sacrifícios agradáveis a Deus são

o espírito quebrantado; coração
compungido e contrito, não

desprezarás, ó Deus.”
(Salmo 51.17)

Leitura Uníssona: “Vinde, ouvi, todos vós
que temeis a Deus, e vos contarei o que
tem ele feito por minha alma. A ele clamei
com a boca, com a língua o exaltei. 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 66.16-20)

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 Lucas 17.11-19 - Presb.
Guilherme Sayão
Coral Canuto Regis

Tema da mensagem:
“Marcas de um

coração Agradecido.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

ENVIO
“Servi ao Senhor com alegria...”

Salmo (100.2)

Cântico
“NÃO TENHAS SOBRE TI”

Não tenhas sobre ti
Um só cuidado,
Qualquer que seja,
Pois um, somente um,
Seria muito para ti.

É meu, somente meu,
Todo trabalho,

E o teu trabalho
É descansar em mim!

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim,
Confia de todo coração.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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