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É hora de mudar...

             O Brasil dispõe de mais de 15 mil cirurgiões plásticos.  Só no Rio de Janeiro
são mais de 3500.  Certa vez, Ivo Pitanguy, que na época, já havia operado mais de
60 mil pacientes em quarenta anos de profissão, declarou:   “A quantidade de pessoas
insatisfeitas com sua aparência física é assustadora”. Porém, ele mesmo admitiu
que alguns de seus clientes precisavam mais de uma orientação psicológica do que
de uma cirurgia plástica. Com essa constatação, ele afirmava haver pessoas doentes
por dentro...

            A propósito vale lembrar que a Bíblia fala de um rapaz, Absalão, que era o
homem mais bonito de Israel – “da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele
defeito algum” (2 Sm 14. 25), porém, moralmente, esse filho de Davi era horrível... 
Ele assassinou o próprio irmão Amnon em uma emboscada, liderou uma revolução
que destronou o próprio pai e ainda coabitou ostensivamente com dez concubinas
de Davi.

Estive a pensar: Absalão precisava de uma plástica em seu caráter. Sua
aparência era ótima; mas, seu interior, péssimo. Nesse caso, ele carecia tanto dessa
intervenção cirúrgica de caráter, pois havia perdido a beleza com a qual fomos
criados:  “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gn
1. 26).  A recuperação da bela imagem de Deus no homem só é possível mediante
a regeneração e a santificação. 

Na regeneração, Deus opera uma transformação radical e completa em nós,
em virtude da qual nos tornamos novas criaturas.  Na santificação, Deus continua
a operar em nós dia a dia, capacitando-nos a cumprir os Seus novos e santos desejos. - QR CODE -
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Vivendo em fé
“Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.” Sl 125.1

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.
Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos” 2 Coríntios 4.8-9

A Bíblia nos mostra que é possível que mesmo aquele que conhece Deus; que anda no
caminho de Deus; que expressou fé no Senhor, sofra algum episódio de incredulidade. Os discípulos
de Jesus, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunharam os feitos mais fantásticos, sofriam
falta de fé. No episódio da tempestade, ou na multiplicação dos pães e peixes e mesmo durante e após
a crucificação do Senhor, eles foram incrédulos.

A vida é composta de experiências amargas e de difícil digestão. Os obstáculos são muitos e
às vezes frequentes. Não raro questionamos se conseguiremos enfrentar determinado embate. Dúvidas,
inseguranças e medos cruzam, sem muita dificuldade, as fronteiras da nossa mente e do nosso
coração. Quando nos deparamos com situações desafiadoras, onde humanamente falando não há
mais o que fazer, o primeiro sentimento que nos atinge é a descrença e a primeira atitude que nos vem
à mente é desistir. O ser humano, em sua natureza carnal, só luta enquanto há uma esperança.

Quando abrimos a Bíblia no livro de Hebreus no capítulo 11, encontramos a história dos
Heróis da Fé. Homens e mulheres que tiveram todos os motivos para não ter esperança alguma, mas
resolveram permanecer de pé, firmes, confiantes no seu Deus, acreditando que as circunstâncias nunca
serão maiores que o nosso Deus e, se por ventura morrermos, nossa alma repousará para sempre com
Deus. Claro que é possível ao cristão passar por episódios reais e dolorosos de incredulidade e
incerteza, inclusive mesmo estando envolvido em atividades religiosa. É possível o cristão manter-se
firme em seus compromissos espirituais e, ainda assim, não desfrutar da plenitude e alegria da
salvação e da fé; é possível que ele valorize a igreja, mas que o ritual e a forma façam mais sentido do
que o conteúdo. Esse não é o projeto do Pai para as nossas vidas.

Ainda que o nosso homem exterior fique sem esperança, o homem interior deve se renovar
de dia em dia. Estas momentâneas tribulações físicas que podemos passar diariamente, apesar de nos
deixarem céticos quanto à nossa fé e ao nosso Deus, produzem para nós um peso eterno de glória.
Não devemos fixar nossos olhos nas coisas que se veem, nas circunstancias apresentadas, mas nas que
se não veem. Tudo que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando nos
concentramos no que tem valor eterno, não deixamos facilmente a desesperança
nos abraçar. Atravessamos em melhores condições os mais áridos desertos da vida.
A falta de fé tende a instalar-se sem dificuldades quando nos deixamos capturar
pelo momentâneo.  A fé injeta emoção, estimula a criatividade, impõe que nos
desdobremos, empurra fronteiras. Lembre-se disso.

Heloisa Bezerra
Acampa: Christify – Deixe Deus tocar sua vida! – Valor: R$330,00 | Inscrições já
começaram e acontecerão às sextas feiras após o Culto Jovem e após o Culto
Vespertino, aos domingos. Procure Peique Batista e faça já sua inscrição.
Culto Jovem: Venha terminar a semana na presença de Deus.
Essa sexta Diego Stallone – IP Botafogo, trará a palavra. Te esperamos!
Escola de Fé e Prática: Anota na sua agenda! 29 de Abril estamos de volta!!! #VEM
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Editorial

            Por ocasião da segunda viagem
missionária, no ano 50 da era cristã, o
apóstolo Paulo passou dezoito meses na
cidade grega de Corinto, distante 80 km
de Atenas, e fundou ali uma Igreja
Cristã.  Entre os que se converteram ao
evangelho, alguns eram imorais,
idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos,
beberrões, difamadores e marginais. 
Mas, como diz a Bíblia, eles foram
lavados, santificados e justificados: “Ou
não sabeis que os injustos não herdarão
o reino de Deus? Não vos enganeis: nem
impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem
ladrões, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores
herdarão o reino de Deus. Tais fostes
alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas
fostes santificados, mas fostes
justificados em o nome do Senhor Jesus

Cristo e no Espírito do nosso Deus” (I
Co 6. 9-11).  Em outras palavras, eles
sofreram uma profunda plástica no
caráter.

            A plástica de caráter não é feita
por cirurgiões plásticos.  É feita por Jesus
Cristo.  Ele mesmo disse que veio
“buscar e salvar o perdido” (Lc 19.10),
pois “os sãos não precisam de médico, e
sim os doentes”. Peça ao Senhor, para
que hoje Ele mude algo em você, aquilo
que o atrapalha a ter intimidade com
Ele, que o faz pecar e o deixa feio em
seu interior. Peça ao Médico dos médicos
que opere em seu coração por inteiro,
em todas as áreas necessárias e com a
profundidade com a qual apenas o Pai
conhece um filho.

Rev. Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti;
19 horas: Rev. Guilhermino Cunha

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. José Ribamar; 10h30min: Presb. Luis Alberto Santos;
19 horas: Presb. Luiz Monteiro.



Notícias Gerais

Bem-Vindo, Caro Visitante
É um privilégio tê-lo(a) conosco neste dia.
Nós o(a) recebemos com alegria e o(a)
acolhemos com amor fraternal.  Sinta-se à
vontade entre nós, como se estivesse na sua
própria igreja.  Há Bíblias com hinários,
disponíveis, nos escaninhos dos bancos, use-
as.  Adoremos juntos ao Senhor.

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.

Feliz Aniversário, Rev. Guilhermino
Cunha
O nosso amado pastor emérito completa e
recebe mais um ano de vida, terça, dia 24.
O Senhor, doador e mantenedor da vida,
tem lhe concedido longevidade, existência
abençoada e abençoadora, vida feliz em sua
presença.  Que Deus multiplique os seus
anos; redobre a felicidade e abençoe
abundantemente sua família e ministério.
Parabéns, Rev. Guilhermino.
“Aceita, ó terno Deus, a adoração
que oferto a ti, Senhor, com devoção!
Depondo aos teus pés, para sempre,
Ó Pai, a eterna gratidão!”
Comissão de Comemoração e Eventos.

ECOS da Catedral
Os nossos pequenos grupos têm recebido
visitas a cada semana. Como é bom esse
momento de comunhão entre irmãos.
Crescemos sempre, pois a sua dúvida vai
servir de esclarecimento para os outros
membros. Para saber mais sobre os
pequenos grupos, você sabe que é só entrar
em contato com o nosso e-
mail: ecos@catedralrio.org.br. Venha
participar e crescer como igreja do Senhor.

Culto Semanal
Próxima quinta, às 18:30h, teremos louvores
e a ministração da Palavra de Deus pelo
Presb. Olympio Figueiredo.  Participe! 

Ministério de Patrimônio
Ministérios, Diretorias das Sociedades
Internas, Comissões, EBD,
Congregações, Junta Diaconal,
Gabinetes Pastorais, Gerências
Operacionais, Conselho, AVB etc
 A atividade do Ministério de Patrimônio
se enquadra na categoria de “atividade
meio” da igreja, porém contribui para a boa
ordem e desenvolvimento da “atividade
fim” dos diversos Ministérios e Sociedades
Internas da Catedral, que além das atividades
inerentes à sua área de atuação, também
estão envolvidos com os bens que
compõem o patrimônio material da igreja,
exigindo de nós todo o zelo e cuidado na
sua administração.
Termo de Responsabilidade – é o
Documento que consolida a carga
patrimonial e efetiva a responsabilidade pela
guarda e uso dos bens patrimoniais e de
acordo com o Manual de Bens Patrimoniais
aprovado pelo Conselho em 27 Out 2011,
deve ser atualizado, no mínimo, anualmente,
ou quando ocorrer a movimentação de
pessoal, por substituição dos integrantes
citados no caput do texto anterior.
Dados dos Agentes responsáveis por
Termo de Responsabilidade – A fim de
atualizar o Termo de Responsabilidade de
cada setor, o Ministério de Patrimônio, na
pessoa do Diácono Gouvêa, solicita aos
atuais Ministros, Presidentes de
Diretoria das Sociedades Internas,
Comissões, EBD, Congregações, Junta
Diaconal, Gabinetes Pastorais,
Gerências Operacionais, Conselho, AVB
etc, encaminhar até o final deste mês, ao
endereço eletrônico
“patrimonio@catedralrio.org.br” ou pelo
whatsapp 999596276, o nome completo,
telefone celular, e-mail, para receberem, a
versão mais recente do Termo de
Responsabilidade para atualização e
orientações adicionais sobre o assunto em
tela.

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Lucy Clara Lima Sathler, Divino Peixoto.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Davi de Freitas Coelho; Elisângela Mesquita Aragão; João Pedro Motta Pereira.
Seg 23: Arthur Alves de Almeida; Evandro Martins de Almeida; Janete Mathias de Souza;

Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho; Diác. Jorge da Silva Gorne; Lucca Serra de Melo
Reis; Norma Barbosa Neto; Rodrigo Jorge Varella Ferreira.

Ter 24:. Adriana Rosa; Alex Gomes Calixto; Elza Xavier de Oliveira; Fábio José Almeida
de Oliveira; Gilberto Crispim Roberto; Rev. Guilhermino Silva da Cunha; Maria José
Fonseca.

Qua 25: Antônio dos Santos; Benício Machado Chaves; Jorge Antônio Chaves; Marcelo
Lívio Marotta; Maria de Lourdes Ezequiel Costa.

Qui 26: Daiana Gomes da Costa; Dulcineia Emerick Terra; Elazir de Barros Fontoura;
Flávio Oliveira de Lira; Marly Matias de Assunção; Nadir Gomes de Barros Santos;
Pedro Sayago Sathler Gripp.

Sex 27: Juliana Reis Lobo.
Sáb 28: Aline Müller de Britto; Leonardo Andrade da Silva Reis; Shirley de Oliveira Silva.

Aniversário De Casamento

Hoje: Presb. Sérgio Tito Machado Teixeira e Ana Márcia Berbat Picanço Teixeira; Maria
Valneide Lauriano Sousa Julião e Maurício do Nascimento Julião.

Qui 26: Vanessa Silva de Almeida Araújo e Felipe Augusto Gonçalves Gabrielli.
Sex 27: Presb. Getro Ferreira da Cunha e Maria Helena Lamiz Cunha; Cláudia de Oliveira

Cardoso  e Paulo César França Cardoso.
Sáb 28: Severino Gomes da Silva e Ângela Gouveia Gomes da Silva; Wolney Pereira

Teixeira e Monique Kurkdjian Teixeira.

Segunda-feira 23: Salmo 119.89-96
Terça-feira 24: 2 Tessalonicenses 1.3-12
Quarta-feira 25: 2 Samuel 22.26-37
Quinta-feira 26: Romanos 15.1-6

Sexta-feira 27: Mateus 8.23-28
Sábado 28: Malaquias 1.1-10; 4.5,6
Domingo 29: 2 Coríntios 2.14-17



Notícias Gerais
“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
pode ser feito 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, nesta
sexta-feira, dia 27, das 18h às 24h. “A oração
é um relacionamento com o Pai, por meio
do Filho, na dependência do Espírito
Santo.” Tema: “Buscai o Senhor enquanto
se pode achar, invocai-o enquanto está
perto.” (Isaías 55.6). 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: das 21h às 22h;
UPH e Min. Interces: das 22h às 24h.

Missão Caiuá
Reunião na próxima 3ª feira, dia 24 de abril, às
14h, no Salão Álvaro Reis. A caravana irá à
Missão de 29 de junho a 06 de julho. Estaremos
recebendo as doações de 11 a 15/6 na IP
Turiaçu. Participe da obra missionária entre os
povos indígenas. Maiores informações na
reunião plenária. Todos estão convidados!

Série de Mensagens em Abril nos Cultos
Vespertinos 
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.

HOJE TEM: No 4o com Deus!!!
“Porque Deus, que disse: Das trevas
resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu
em nosso coração, para iluminação do
conhecimento da glória de Deus, na face
de Cristo.Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro, para que a excelência do
poder seja de Deus e não de nós.” (2
Coríntios 4.6 e 7)
O barro tem várias utilidades e muitas vezes
na Palavra, por estar em todo lugar, e
didáticos. Podemos usar o barro para
construir locais de habitação ou muros.
Podemos também transformá-los em
utensílio para levar água, pergaminhos ou
um tesouro. Este material encontra seu
“equilíbrio entre suas porções de terra e
água, torna-se matéria prima para que o
oleiro realize sua arte”. Em alguns casos o
barro carrega após transformado, e algo de
muito valor e por isso não pode estar sujo.
HOJE às 17h30 no SAR: BARROS, com
CRISTIANE MORAES. Como é sua
relação com o ”... amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a ti mesmo”?
Não é hora de convidar aquele seu amigo
que precisa de LUZ, ou aquele vizinho,  ou
o parente que precisa de um pouco de SAL
na vida? TRAGA-OS, HOJE! Esta  é a
oportunidade e o tempo de restauração e
de salvação. ”No 4o com Deus, o melhor
lugar para se estar”.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:  
Dom 22 Abr 18 -  Equipe D:  Filipe
Agum, Tiago Trindade, Nelson de Paula,
Ricardo Bezerra, Rosibeti Silva, Sérgio
Branco, Tiago Castilho, Vitor Araújo,  
João Luiz (Púlpito 8h),
Antônio Gouvêa (Púlpito 10h30), e
Archidemes Campos (Púlpito 19h) .  
Qui 26 Abr 18 - Archidemes Campos. 

Próxima semana: 
Dom 29 Abr 18 -  Equipe A:  Marcelo
Magalhães, Leonardo Trindade, Amália
Maria, Fernando Toledo, Luiz Cláudio,
Marcelo Freitas, Ondina Brasil, Paulo Freitas,
Roberto Azeredo,  
João Márcio (Púlpito 8h),
Jorge Gorne (Púlpito 10h30), e
José Nei (Púlpito 19h) .  
Qui 26Abr18 - João Márcio. 

Segurança - As ações de violência em nossa
Cidade têm sido cada vez mais frequentes,
e precisamos redobrar nossa
atenção: Quando, em veículos, evite
circular com os vidros abertos ou parar
no semáforo próximo a
calçada; quando a pé evite andar ou ficar
sozinho em pontos de ônibus e locais
mais desertos; e evite o uso de celulares
em locais públicos .  O transporte
solidário (CARONA)  é uma prática
abençoadora para todos! Quando não for
possível use o transporte público, mas vá
em grupo aumentando sua comunhão e
segurança. 

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

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.

Deptº Ilka Paiva– dia 25, 4ª feira, às 15h,
na casa de Nancy Marques.

Deptº Ester -  dia  28, sábado,  às 14h30,
na Igreja.

Reunião Executiva-   dia 26, 5ª feira, às
14h30, na sala do Conselho.

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Venha o teu Reino”

Nosso Pai,
Que o Teu nome seja mantido santo,
Venha o Teu reino.
Dá-nos hoje o alimento
Necessário pra viver:
O pão de cada dia

Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixes
Cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.

Venha o Teu reino,
Faça a Tua vontade,
Seja assim na Terra
Como é no Céu!

Porque o reino, o poder e a glória
São Teus para sempre

Amém, Amém, Amém!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “Nada Temerei”
“Se o mar se agitar e tudo escurecer.
E parecer que eu não vou sobreviver
Se o meu coração sentir que é o fim,
Eu vou manter os meus olhos firmes no
Senhor.

Circunstâncias não alteram as promessas
do Senhor
Tudo contribui para o meu bem.
Céus e terra vão passar,
Mas o meu Deus não falhará.
Seu amor brilhará
E sempre cuidará de mim!

Nada temerei,
Eu sei que não estou sozinho,
O Todo-Poderoso é  meu amigo,
Sua voz acalma o mar,
Faz milagre acontecer,
Posso crer e descansar em Deus!

Recessional
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Sociedade Internas

Reunião de oração- dia 27, horário que
ficaremos da SAF na direção da Vígilia de
Oração, 18h.

Mini bazar dos Dia das Mães-  dia 3/5 a
partir das 11h. Almoço das Mães -às 12h30
- preço R$20,00. Convite com as
coordenadoras; 13h30 Momento Ana;
14h.30h: Reunião Plenária.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano:
 AMAR, QUAL É
 O SEGREDO?

Reunião mensal– Será no dia 24/03 e
daremos continuidade ao tema do ano
tratando do subtema “Casamento, qual é
o segredo?” Venha, ouça, participe! E deixe
a Palavra e o Amor de Deus serem a base
sólida do seu Casamento e de sua Família,
sem segredos! A reunião é aberta para
quem não fez Encontro de Casais.

Culto em Ação de Graças pelo 66º ECCC
e 25 Anos do Coral Edineia Bastos – Será
às 19h, 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.

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 – últimas unidades).
Cheques pré-datados para o dia 5 de cada
mês, a partir de maio.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam, nesta semana, mais um
aniversário de casamento, desejando que as

bênçãos de Deus sejam derramadas sobre
cada família. Na próxima Reunião Mensal
teremos um momento de oração de gratidão.
Compareça!

UPH
União Presbiteriana de Homens

ACAMPAMENTO – Você já pode se
inscrever para participar de nosso
acampamento. Local: Bananal, Data: 03 a
05/08/18; Investimento R$ 255,00;
Preletores: Pastor Joel e esposa; Inscrições
com Jonas no hall da cantina após os cultos
das 10h30 aos domingos. O que você está
esperando?

REUNIÃO - No 15/04 recebemos nossa
irmã Belém, do Oásis, que falou sobre
RECOMEÇO. Foram palavras que
trouxeram sabedoria e emoção. Não perca
a próxima reunião, será no dia 20 de maio.
UPH é um lugar para todos e para todas.
Iremos recebê-lo com toda alegria,
VENHA!

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 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

Liturgia

v

Cântico
“Ele é Exaltado”

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu  o louvarei!
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!

Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E
BENS AO SENHOR

Cântico
“Entrega”

Te dou meu coração,
e tudo que há em mim,
Entrego meu viver
por amor a ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a ti
e meus direitos dou,
O orgulho vou trocar
pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.

Eu canto esta canção
de entrega a ti, Jesus,
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a ti,
A Teu nome dar louvor,
Sentir tua alegria,
Partilhando Tua dor.

Oração de Consagração:  Diác. Archidemes
Campos

Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Eu me Rendo”

A ti eu vou clamar

Pois tudo vem de ti.
E tudo está em ti,
Por ti vou caminhar,
Tu és a direção
O sol a me guiar.

Tudo pode passar,
Teu amor jamais me deixará,
Sempre há de existir.
Novo amanhã preparado pra mim.
Preparado pra mim.

Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço em teus braços
Onde encontro meu refúgio.

Jesus, eis-me aqui (2x)

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NAS ESCRITURAS

 SAGRADAS

Leitura Bíblica: Marcos 2. 1 - 12 - Presb.
Jorge Apocalypses

Cântico
“Semelhante a Ti”

Senhor, eu quero mais te conhecer.
Senhor, eu quero mais te entender.
A tua face eu quero contemplar,
Ouvir a tua voz e te obedecer.

Abra os meus olhos com a tua luz,
Toca o meu coração com teu amor.
Dá-me entendimento da tua Palavra,
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me.
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me.

Tema da Mensagem:
“Chamados para ser a reposta”

Mensagem: Rev. Renato Porpino



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Os meus lábios exultarão

quando eu te salmodiar; também exultará
a minha alma, que remiste.” (Salmo
71.23)

Congregação: “Bendito seja o
SENHOR Deus, o Deus de Israel, que
só ele opera prodígios.” (Salmo 72.18)

Todos: “Bendito para sempre o seu
glorioso nome, e da sua glória se encha
toda a terra. Amém e amém!” (Salmo
72.19)

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. João Luiz

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: Daniel 1.8- Presb. João Bastos
Solista Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Fazer a diferença”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E
SANTO TEMOR.” (HEBREUS 12.28)

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
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Maranata”
Tu és a minha luz,
A minha salvação
E a Ti me renderei.
Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei!

Ôô, ôô, ôô
Tu és Santo, ó Senhor.
Ôô, ôô, ôô
Tu és digno de louvor!

Só em Ti confiarei
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar
Pra sempre reinarás, aleluia!

Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus!

Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei,
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás, aleluia!

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Dirigente: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Congregação: “O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha
os seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

Cântico
“Consagração”

Ao Rei dos reis consagro
Tudo o que sou
E de gratos louvores
Transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
Nas tuas mãos, meu Senhor,
Pra te exaltar com todo meu amor!
Eu te louvarei conforme a tua justiça,
E cantarei louvores, pois tu és altíssimo.

Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há.

Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo,
Pois tu és o Deus criador
Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo,
Pois tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus!
E o louvor ao rei Jesus!

A Ele a glória, a Ele a glória,
A Ele a glória!
Pra sempre, amém!

Oração de Adoração



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: “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)

28 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Coroação”

Cântico
“Quão Formoso És.”

Quão formoso és, Rei do universo!
Tua glória enche a terra e enche o céu.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche o céu,
Tua glória enche a minha vida, Senhor!

Maravilhoso é estar em Tua presença,
Maravilhoso é poder Te adorar,
Maravilhoso é tocar em Tuas vestes,
Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
“... Trazei Oferendas e Entrai nos Seus Átrios.”

(Salmo 96.8)

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)

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

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Gouvêa

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)

Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra.  Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar.  Porque escolhi e
santifiquei esta casa, para que nela esteja
o meu nome perpetuamente; nela, estarão
fixos os meus olhos e o meu coração
todos os dias.” (II Crônicas 7.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

Anotações
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EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

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

(Salmo 119.18)

Leitura Bíblica: I Coríntios 3.1-17 - Presb.
Johannes Gaiser
Coral Canuto Regis

Tema da mensagem:
“A Obra de Cada Um de Nós Será

Provada Pelo Fogo.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DESPEDIDA E ENVIO
“Servi ao Senhor com Alegria...”

Salmo (100.2)

299 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Renovação”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional


