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Editorial
4. “...e Morte de Cruz.” - Para que pudesse

morrer, tinha que ser completamente humano.
Paulo faz uma distinção entre Cristo e os outros
seres humanos: Cristo não tem pecado. A ênfase
recai sobre a prontidão de Cristo para sofrer a
mais vergonhosa e dolorosa das mortes: A morte
de cruz!

5. “Morte Vicária.” - Substitutiva.  Ele
morreu em nosso lugar. Morreu a nossa morte.
A cruz era nossa e Ele fê-la sua.

6. “Morte Expiatória.” - A morte em lugar
do pecador “encobre” e protege o adorador da
santa ira de Deus.

7. “Morte Propiciatória.” - Propiciação é
um sacrifício oferecido a Deus com o propósito
de remover a inimizade introduzida pelo pecado
entre Deus e aquele que o adora.
Somente Cristo pode ser uma propiciação eficaz.

8. “Morte Redentiva.” - Redenção é a
liberdade obtida por meio do pagamento de um
preço. A morte de Cristo foi o preço pago pela
nossa salvação.  “Fostes comprados por bom
preço...” Fomos livres da maldição da lei e da
escravidão do pecado.

III. Que Foi Exaltado Eternamente.  vs
9-11

1. “Pelo que também Deus...”  - O ato do
Pai é uma resposta direta à obediência de Cristo.

2.“...O Exaltou Sobremaneira...” - Cristo
é restaurado ao glorioso status que tinha no
começo, que, voluntariamente, deixara por um
tempo para tornar-se humano também.

3. “...E lhe deu o nome que está acima de
todo nome...” Paulo ressalta a preeminência de
Cristo: sua superioridade, sublimidade, nobreza
e distinção sobre todos os nomes.
 4. “...Para que ao nome de Jesus se dobre todo
joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra...” O
sentido dessa expressão também pode ser “o
nome que pertence a Jesus,” isto é, Senhor. Proferir
o nome de Jesus é sinal diante do qual “todo
joelho se dobrará para lhe oferecer adoração e o
aclamar Senhor, no tempo e na eternidade!”

5. “E toda língua confesse que Jesus
Cristo é Senhor.”

O nome que está acima de todo nome é
Senhor (Kyrios) – Grego.  Na LXX, o nome de
Deus é representado pelo título Senhor.
Cristo é agora aclamado como sendo o que
sempre foi: o verdadeiro Deus!

O louvor que lhe é dado compreende a
humanidade: “Jesus” e a divindade: “Senhor.”
Ele é adorado como Deus-Homem.

6. “...Para a Glória de Deus Pai.”
Jesus Cristo é o filho do Pai, filho de Deus!
São tão unidas as pessoas da divindade que a
adoração ao filho glorifica o Pai.

Ele é o Senhor eternamente!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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JESUS CRISTO É O SENHOR!
(Filipenses 2.5-11)

O reformador Martinho Lutero afirmou: “Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas
salutares de conduta; em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados; em sua ressurreição, um

conquistador; em sua ascensão, um rei; em sua intercessão, um sumo sacerdote.”

Jesus Cristo é o Senhor:
I. Que Viveu como Servo.  vs 5-7

Abordando o orgulho que está na raiz da discórdia dos filipenses, Paulo aponta para Cristo como o
exemplo supremo de humildade!
Mas Cristo não é só um exemplo de humildade. Ele é antes de tudo, Salvador e Senhor. Dwight
Moody declarou: “ Como filho, Jesus fez-se servo para servir a todos.”

1. “...Pois Ele, subsistindo em forma de Deus...” A palavra “forma” refere-se à realidade
subentendida e não apenas à aparência.  A existência de Jesus “em forma de Deus” significa que Ele é
Divino. Ressalta a preexistência de Cristo!

2. “...Não julgou como usurpação o ser igual a Deus...”
Esta figura de linguagem transmite a ideia de que alguma coisa almejável já era possuída.     Jesus não
estava tentando se tornar Deus e não se prendeu a privilégios que sempre foram dele.
John Haas declarou: “Cristo não foi um homem que ousou ser Deus, mas Deus que se dignou ser
homem.”

3. “...Antes, a si mesmo se esvaziou...” Cristo não irou de si mesmo sua identidade como
Deus.  Ele a si mesmo se humilhou, deixando seu status celestial, abriu mão de sua glória.  Sua
encarnação iniciou seu estado de humilhação.

4. “...Assumindo a forma de servo...” “Doulos”: Escravo.  A linguagem expressa, de forma
viva, a prontidão de Cristo para despojar-se do seu status tão elevado. No lava-pés, “o Filho do
homem mostrou que não veio para ser servido, mas para servir.”

5. “...Tornando-se em semelhança de homens...”
Cristo é verdadeiramente humano.  “O verbo se fez carne, e habitou entre nós...”
Semelhança significa mais que similaridade.

6. “...E reconhecido em figura humana.” A “aparência” de Cristo como um homem não era
uma ilusão.  Ele se revelou através de uma completa e genuína natureza humana unida com sua
natureza divina em uma pessoa. “Verdadeiro Deus e verdadeiro homem.”

II. Que Morreu como Redentor.  v 8
1. “A si mesmo se humilhou...” Cada ato ocorre pelo livre exercício da vontade pessoal de

Cristo.
2. “...Tornando-se obediente...” - O significado da submissão total à vontade do Pai é maior

em se tratando daquele que é igual ao Pai.
3. “...Até à Morte...” - As palavras de Paulo evidenciam toda a vida de obediência de Cristo, e ao

mesmo tempo acentuam sua morte como expressão suprema de sua obediência.



Notícias Gerais
Bem-Vindo, Caro Visitante
É um privilégio tê-lo(a) conosco neste dia.
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.

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 a
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.

“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

ECOS da Catedral
“Que alegria é unir-nos a outros em
adoração e comunhão! Orar e adorar juntos,
estudar as Escrituras juntos e cuidar um do
outro são essenciais para o nosso
crescimento espiritual e unidade como
cristãos. “Isso é ECOS! Isso é pequeno
grupo! Isso é igreja nos lares!” Nosso e-
mail é ecos@catedralrio.org.br, entrando em
contato você vai saber onde e o perfil dos
nossos grupos. Aguardamos você.

Notícias Gerais

Campanha de Som e Vídeo
O Povo da Fidelidade tem honrado seu
compromisso com a obra do Senhor e neste
sexto mês da campanha já se alcançou cerca
de 94% da meta. Falta pouco! É importante
que os compromissos de parcelamento sejam
levados a bom termo, mês a mês, de forma a
atingir o alvo da campanha e para que os custos
resultantes das aquisições dos equipamentos
sejam honrados em seus vencimentos. A obra
do Estúdio já foi concluída e o mesmo está à
disposição para a visitação dos irmãos. O
novo sistema de vídeo foi encomendado e,
como é importado, está dependendo de
liberação na alfândega. Em breve, teremos uma
geração de imagem de qualidade para a
transmissão dos cultos. Pedimos desculpas pela
deficiência momentânea enquanto os
equipamentos não chegam, pois o sistema atual
apresentou problemas e não compensa o
reparo. Que o Senhor recompense a todos
que colaboraram e continuam colaborando
para que possamos levar a Sua palavra além
de nossos muros. “Porque Deus não é injusto
para se esquecer do vosso trabalho e do amor
que demonstrastes para com o seu nome” Hb
6:10

Próximo Sábado:  Bazar Missionário de
Maio  
O nosso encontro para vendas e arrumação
será no dia 5 de maio (sábado), das 8h às
13horas na nossa Igreja. Faremos um café
da manhã comunitário e  contamos com a
ajuda de vocês para o lanchinho como suco,
bolo, pãozinho e etc. Solicitamos também 
doações de roupas, calçados e acessórios: 
Tudo lavado e consertado (isso nos facilita
muito).  Aproveite para dar aquela
arrumação no armário de toda família:
sempre temos algo que alguém pode usar.
Todo valor arrecadado é destinado para
Missões. Venha! Você se surpreenderá!
Envolva-se com o Ministério de Missões! 

Pão Diário
A fragrância de Cristo. “...Nós somos para
com Deus o bom perfume de Cristo.” 2
Co 2: 15. Quando caminharmos com Deus,
as pessoas perceberão.

Acampamento das Crianças
da UCP Rio  – Nossas crianças estão
no Acampamento Vale de Bênçãos em
Bananal. Vamos continuar em oração
pedindo ao nosso Deus que fale aos
corações de cada uma e pelo retorno na
terça-feira.  A equipe de tios e nossa
missionária Leninha Maia estão trabalhando
no acampamento.

Evangelismo no sábado dia das Mães
O Ministério de Missões com a UPA, UMP
e todos que estiverem interessados  estarão
evangelizando no dia   12 de maio
(sábado),   no centro do Rio. O encontro
será aqui na Igreja, às 10horas. Entregaremos
rosas artesanais como forma de carinho e
palavras de Deus aos corações. Vamos
precisar de ajuda para confeccionar as rosas
que são bem fáceis mais exigem dedicação
de tempo. Por isso, se você puder nos
ajudar, procure Amanda Casanova, Adrizia,
Pamela ou Leninha para confecção das
rosas. E no dia 12 de maio com muita alegria
entregaremos para as mães com a Palavra
de Deus. Venha evangelizar conosco!   

Doações para o abrigo
A UMP Rio estará no seu Acampamento
de Inverno de 30 de Maio à 03 de junho e
fará  uma ação social no Lar São Vicente
que é o Abrigo para idosos em Bananal.
Faremos um dia de Beleza e levaremos
fraldas e itens de higiene para doar. Estamos
vendendo fichas no valor de R$ 20,00 para
arrecadar dinheiro para as compras de itens
de higiene e fraldas geriátricas. Se preferir,
você também pode contribuir doando
fraldas. Para doar, procure qualquer
membro da diretoria da UMP. Sua ajuda é
muito importante!

Culto Semanal
Próxima quinta-feira, às 18:30h. Louvores
e ministração da Palavra pelo Rev. Renato
Porpino. Participe!



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:  
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 03Mai18 - João Márcio. 

Próxima semana: Dom 06Mai18 -
Equipe B:  George Washington, Jerson
Neto, Adeclen Santos, Adolfo Correia,
Elizabeth Sabino, Ricardo Dowsley,
Rodrigo Nobre, Victor Hugo, 
José Vinícius (Púlpito 8h),
Iracema Ferreira (Púlpito 10h30), e
José Arteiro (Púlpito 19h) .  
Qui 10 Mai 18 – Elizabeth Sabino.

Reunião de Oração - Nesta segunda-
feira, 30Abr18 às 19h teremos mais uma
reunião de oração da Junta Diaconal. Invista
este precioso tempo para estarmos
estudando a Palavra de Deus, e praticando
a intercessão e agradecimento ao Senhor.
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 à
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!

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.

Mini bazar do 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;
14h30h Reunião Festiva.

Sociedade Internas

Cinema com as Amigas- dia 8 às 14h30.
Filme: Estrelas além do tempo.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião mensal – Aconteceu no último
dia 24 de Abril a 2ª Reunião Mensal do ano,
tratando do sub tema “Casamento, qual é o
segredo?” Contamos com a preciosa
participação do Pr André Monteiro que nos
deixou uma palavra edificante sobre o
grande mistério, benefícios, poder e essência
do casamento. Programe-se para a próxima
reunião mensal, em 22 de Maio, que vai tratar
sobre “O Poder da Unidade no
Casamento”.

Culto em Ação de Graças pelo 66º ECCC
e Bodas de Prata do Coral Edineia
Bastos – Será hoje no culto vespertino.
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.
Encontreiro que já foi integrante do Coral
está convidado para formar o “Grande
Coral” com o hino “Além do céu azul”.

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

VAI VALER A PENA -
ACAMPAMENTO – Já se inscreveu? O
que está faltando? Procure Jonas no hall da
cantina, após o culto das 10h30; Data: 03 a
05/08 ao custo de R$ 255,00. Palestrantes
– Pastor Joel e esposa.  UPH é um lugar
para todos e para todas.  Iremos recebê-los
com toda alegria.
Nossa próxima reunião será dia 20 de maio,
aguarde. Parabéns, Carlinhos e Débora, seu
garoto concluiu o Mestrado em Matemática.
Mais um vitorioso da Mocidade de nossa
igreja.

CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E

UNIÃO FRATERNAL.

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 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia.
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

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR.” (Salmo 135.1)

Congregação: “Casa de Israel, bendizei ao
SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR.” (Salmo 135.19)

Todos: “Casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR,
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20)

21 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus de Abrão” 1ª e 4ª Estrofes

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

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

Oração de Consagração: Diác. João
Márcio

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

TU ME RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista Daniel Schmidt
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

 “QUANTO AMO A TUA LEI! É A
MINHA MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”

(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica:Lucas 5.27-28  - Presb. Luís
Alberto Santos

Solista Daniel Schmidt

Tema da mensagem:
“Verdades da Vocação.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR”
(HEBREUS 12.28)

Cântico
“Meu Coração Transborda de Amor.”

Meu coração
Transborda de amor
Porque meu Deus
É o Deus de amor.
Minha alma está repleta de paz
Porque Jesus é a minha paz.

Eu digo aleluia,
Aleluia, aleluia. (Bis)
Aleluia, aleluia,
Aleluia, amém.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

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: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR.” (Salmo 135.1)

Mulheres: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Salmo 135.2)

Homens: “Louvai ao SENHOR, porque
o SENHOR é bom; cantai louvores ao
seu nome, porque é agradável.”  (Salmo
135.3)

Coral: “Louvai ao SENHOR, porque é
bom e amável cantar louvores ao nosso
Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Salmo 147.1)

Todos: “Bendirei o SENHOR em todo o
tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios. Gloriar-se-á no SENHOR a
minha alma; os humildes o ouvirão e se
alegrarão.” (Salmo 34.1-2)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor”

Cântico
“Eu Te Louvarei.”

És Tu única razão
Da minha adoração, ó Jesus!
És Tu única esperança
Que anelo ter, ó Jesus!

Confiei em Ti, fui ajudado,
Tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração,
Com meu canto Te louvarei!

Eu Te louvarei,
Te glorificarei.
Eu Te louvarei,
Meu bom Jesus! (2 vezes)

Em todo tempo Te louvarei.
Em todo tempo Te adorarei.
Eu Te louvarei...

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

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

Átrios.” (Salmo 96.8)

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e
me der pão para comer e roupa que me
vista, de maneira que eu volte em paz
para a casa de meu pai, então, o
SENHOR será o meu Deus; e a pedra,
que erigi por coluna, será a Casa de Deus;
e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo..”
(Gênesis 28.20-22)

 172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Chuvas de Bênçãos”

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne

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: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes.”; “Porque desde
a antiguidade não se ouviu, nem com
ouvidos se percebeu, nem com os olhos
se viu Deus além de ti, que trabalha para
aquele que nele espera.” (Jeremias 33.3;
Isaías 64.4)



Liturgia

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:  Lc 9.23-26  - Presb. Luís
Monteiro

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Carregando a Cruz”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

DESPEDIDA E ENVIO

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

Cântico
“Os Guerreiros se Preparam”

1.Os guerreiros se preparam
Para a grande luta
É Jesus, o Capitão,

Que avante os levará.
A milícia dos remidos
Marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto
Na frente m’encontrar.
Até que O possa ver na glória,
Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

2. A peleja é tremenda,
Torna-se renhida,
Mas são poucos os soldados
Para batalhar;
Ó vem libertar as pobres
Almas oprimidas
De quem furioso,
As quer tragar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: Coral Edineia Bastos -
“Agnus Dei”  (Michael Smith)

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:

Dirigente: “Tributai ao SENHOR, filhos
de Deus, tributai ao SENHOR glória e
força.” (Salmo 29.1)

Homens: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome, adorai o SENHOR na
beleza da santidade.” (Salmo 29.2)

Mulheres: “Tributai ao SENHOR, ó
famílias dos povos, tributai ao
SENHOR glória e força.” (Salmo 96.7)

Casais: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai
nos seus átrios.” (Salmo 96.8)

Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade...” (Salmo 96.9)

Cântico
“Aclame ao Senhor”

Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias eu louvarei
As maravilhas de teu amor.
Consolo, Abrigo, refúgio e força
É o Senhor.
Com todo  meu ser,
Com tudo o que há,
Sempre te adorarei.

Aclame ao Senhor
Toda Terra e cantemos
Poder, majestade
E louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem
E rujam os mares
Ao som do Teu nome.

Alegre Te louvo
Por Teus grandes feitos,
Firmado estarei,
Sempre Te amarei.
Incomparáveis são as promessas
Do Senhor.

Cântico
“Ao Único Que é Digno”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória,
A força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal,
Invisível mas real,
A Ele ministramos o louvor!

Exaltamos a ti,
Ó Rei Jesus!
Exaltamos a ti,
Ó Rei Jesus!
Adoramos o teu nome,
Nos rendemos a teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a ti!

Oração de Adoração

Coral Edineia Bastos: “Velejar”  (Evandro
Ferreira da Silva)

Culto de Ações de Graças
pelo 66º Encontro de Casais Com Cristo

e dos 25 Anos de Formação do Coral Edineia Bastos
 (1993-2018)
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CONSAGRAÇÃO DA VIDA E
BENS AO SENHOR

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor,
Minha vida oferecer
Como oferta de amor e 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!

Oração de Consagração:  Diác. José Nei
Pastorais

MOMENTO DE GRATIDÃO PELO 66º
ENCONTRO DE CASAIS

COM CRISTO  E 25 ANOS DO

CORAL EDINEIA BASTOS

Palavra do Casal Presidente do ECCC:
Presb. Renan Jardim e Lígia Jardim

Oração de Gratidão

Cântico
“Família”

Te agradeço pela minha família
E por tua presença no meu lar.
Te agradeço pelo pão de cada dia
Que o Senhor nunca deixou faltar.

Te agradeço pela nossa harmonia,
Só em ti, Senhor, podemos confiar.
Já te agradeço pelas tuas maravilhas
E os milagres que ainda hás de operar!

A minha família é bênção do Senhor,
Me ensina a tratar
Minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor.
A minha família
É um presente do Senhor!

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Motivos de Oração

Coral Edineia Bastos: “Asas da Alva”
(Linda Spencer)

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Sl 127; Sl 128 - Presb.
Maurício Burasska

Coral Edineia Bastos: “Poder do Amor”

Tema da Mensagem:
“O que acontece quando o Senhor

Resolve edificar a casa?”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DESPEDIDA E ENVIO

25 Anos do Coral Edineia Bastos /
Apresentação dos atuais e ex-
Integrantes do Coral Edineia Bastos

Hino:
“Além do Céu Azul”

Além do céu azul,
Foi Jesus preparar
Um lar pra dar a quem
A vitória alcançar.
Anelo conseguir
A vida no porvir,
Com fé no meu Senhor Jesus.
 
Bem sei que eu, de mim,
Nada tenho pra dar,

Mas sei que meu Jesus
Já me veio salvar.
Agora quero eu
Ter fé no coração,
Até Seu rosto ver além.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “Família de Deus”
1. Se caminhas na vida
Sempre na contramão,
Se andas sem rumo
Sem achar a razão ,
Meu amigo é fácil
Encontrar solução:
Precisas fazer parte da família de Deus!

Anotações
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Vem entrar agora na família de Deus. 3X
Precisas fazer parte da família de Deus.

2. Quando Cristo nasceu
A esperança nos deu,
E a cada um dos seus
Perdão ele ofereceu.
Essa fé em Jesus
Nos faz herdeiros dos céus
E assim fazemos parte da família de Deus.

É tão simples amigo não há confusão,
Terás a certeza de real salvação;
Se aceitares a Cristo hoje em teu coração,
Serás então um membro da família de
Deus.

Recessional



1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Lucy Clara Lima Sathler, Divino Peixoto, Maria de
Lourdes Braga Gusmão, Ricardo Sampaio Vidal.

Segunda-feira 30: 2 Reis 12.1-15
Terça-feira 01: Tiago 4.13; 5.8
Quarta-feira 02: Mateus 5.13-16
Quinta-feira 03: 2 Coríntios 1.3-7

Sexta-feira 04: Lamentações 5.8-22
Sábado 05: 1 Tessalonicenses 5.16-28
Domingo 06: 3 João 1-8

Aniversário de Nascimento
Hoje: Antônio Carlos Romeo; Luana Vieira Teixeira de Andrade; Theresinha Maria Pereira;

Vanderson Silveira Barbosa.
Seg 30: Cláudia Fernandes Duarte; Elizabeth Moraes Bispo Alvarez; Jacy Porangaba Iguatemi

Sardinha; Leyde Patrícia Leadebal Freitas; Diác. Marcelo Figueiredo de Castro Freitas;
Raquel Araújo da Silva.

Ter 01:. Adelina de Freitas Vieira; Carla Elizama Coelho de Oliveira Barbosa; Liziane Nunes
de Castilho Santos; Rogério Almeida Rabelo Júnior.

Qua 02: Agostinho Prazeres Braga; Ana Maria Nunes Batista Esteves; Carlos Cruz do
Nascimento; Cristiano Celestino da Fonseca; Kátia Silva da Costa; Leandro de Assunção
Mesquita; Maria da Conceição Carvalho de Oliveira; Maria Denise Baptista da Silva; Rose
Leila de Almeida Cavalcante; Sarah Cerqueira Luiz.

Qui 03: Ana Sarah Schneider Berilo; Presb. Fernando Lopes da Costa; Jorge Luiz Villon;
Liliane Gripp Mozer Senra; Maurício Pereira do Nascimento; Raquel de Oliveira Mohamed

Ali; Roberta Caetano Ladeira.
Sex 04: Débora Jardim D’assunção; Jorge Paulino da Silva; Lígia Gonçalves Pôlo Jardim de

Souza; Pedro Ceolin Stefanon; Quênia Baptista de Carvalho; Vinícius Bastos de Andrade;
Winne Santos Martins de Azeredo.

Sáb 05: Alehandro Rodrigues Soares; Andréa Moraes de Almeida Tonnera; Gilson do
Nascimento; José Adalberto Barbosa Gomes; Maria Vitória Frazão Mendes Nunes; Sérgio
Alves de Souza; Sérgio Dias dos Santos; Sheila Silva Varella.

Aniversário De Casamento
Hoje: Claudionor Fonseca e Francisca Fernandes Fonseca; Cláudio Luiz dos Santos Couto de

Souza e Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza.
Seg 30: Lívia Sthefanie Simões Gouvêa e Thiago Pereira Lima.
Ter 01:. Mário Antônio de Moraes Machado e Lúcia Barros de Freitas;
Qua 02: Márcia Mury Alves Porto e Ricardo Faustino Porto; Nathália dos Santos Corrêa

Diniz e Adão Henrique Gomes Diniz.
Qui 03: José Henrique de Lima e Maria Cristina da Gama Lima.
Sex 04: Jerusa Siqueira de Moura Belcavello e Alex Belcavello.
Sáb 05: Vinícius Antônio Rodrigues e Rachel Moreira Machado da Costa Rodrigues; Luciana

de Oliveira Martins e Rodrigo da Rocha Martins.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Renato Porpino;
19 horas: Sem. Daniel Jardim.

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Newton Alvarez; 10h30min: Presb. Olympio Bezerra;
19 horas: Presb. Paulo Raposo.
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Boletim Digital

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 no 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. O Salmos,
Davi orou arrependido ao Senhor. A Oração foi a receita que Jesus deixou para nós. Se seguimos 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. Falamos e 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 determinando -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 nossas cabeças. 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 pastorzão 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. 


