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É fundamental ver o óbvio

“Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto
tempo estou convosco, e não me tens conhecido”?Jo 14. 8- 9a

Você já ouviu falar a respeito de Agnosia Visual? É uma condição em que um ser
humano perde a capacidade de reconhecer objetos visualmente, ou seja, os objetos são
detectados, mas a capacidade de atribuir significado está perdida. A percepção do objeto
visto torna-se despojada de seu significado. Por exemplo, se mostrado um pente, o paciente
o vê, mas pode não ter nenhuma ideia sobre o que é ou como poderia ser utilizado. Essa
enfermidade é uma condição em que a pessoa afetada pode ver algo, mas não consegue
entender aquilo que o observado é. Em outras palavras, a pessoa não é capaz de
compreender o sentido, o significado do que é visto.

Houve um momento na vida do discípulo Filipe em que, mesmo estando diante
do Senhor, pediu: “mostra-nos o Pai”. Parece incrível que alguém que estava caminhando há
tanto tempo com Jesus não O visse como o Pai. Soa estranho olhar o Senhor Jesus e não
ver o próprio Pai. Essa é dificuldade que o ser humano tem em enxergar o óbvio. Esse é
um tipo de “agnosia espiritual”.

O Senhor, então, fala ao discípulo: “o Pai está convosco há tempos. Olhe querendo
ver, veja aquilo que é evidente. Nenhum ser humano ama, age e interage como eu, veja o
óbvio, EU SOU O PAI”!

Parece estranho que as pessoas não consigam ou não queiram ver aquilo que é
óbvio em suas vidas cristãs... Situações, no cotidiano, acontecem e, por muitas vezes, fugimos
daquilo que é evidente, corremos do que é claro e cegamo-nos diante do que é patente... É
como se houvesse a necessidade de alguém confirmar o que sabemos ser certo ou de
negar, para nós, o que conhecemos como errado.

Já parou para pensar o quanto, quando estamos errados, necessitamos de alguém
que nos “oriente” a respeito daquilo que cansamos de saber, daquilo que a Palavra nos
adverte claramente como sendo pecado? É assim que acontece... O ser humano por vezes - QR CODE -
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Fechando as brechas

“Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem?
Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés?” Provérbios 6:27-28

Esses versículos falam muito ao meu coração. Eles falam do fato que existem
comportamentos que abrem brechas para outras situações. Nós devemos ter o devido
cuidado com relação a esses comportamentos porque podem ser muito perigosos. Alguns
levam a certas situações que nunca pensamos. Uma mentira que parece ser inofensiva pode
originar comportamento corrupto. Certas amizades que parecem ser legais podem nos
induzir a erros tremendos. Coisas que parecem ser “nada demais” podem ser uma porta
para problemas sérios. 

“Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia”. 1 Coríntios 10:12.
A orientação é bem clara. Quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Então
temos que vigiar em todo o tempo na leitura e prática da Palavra, pela graça de Deus, a
fim de que possamos nos manter firmes diante do Senhor.

“Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar.” 1 Pedro 5:8

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as

astutas ciladas do diabo”. Efésios 6:10,11. Estar de pé diante de Deus só é possível com a
completa submissão a Deus para que o Seu poder e Sua sabedoria nos fortaleçam e nos
conduzam em cada situação da nossa vida! Quanto mais deixarmos Deus agir em nós,
mais brechas serão fechadas! Que essa seja nossa busca diária!

Mayara Lima
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. Nossos preletores serão:
Pastorzão - Renato Porpino, rev. Gabriel Brito da IP Jardim Guanabara
e rev. Diego Stallone da IP Botafogo. Procure Pedro Henrique e faça já
sua inscrição.

Culto Jovem: Venha terminar a semana na presença de Deus. Te
esperamos!

Escola de Fé e Prática: É HOJE!! Só vem!
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Editorial
não vê o evidente; não consegue –

em um autoengano premeditado e perverso
– significar o errado, o pecaminoso, o
impuro...

Sejamos honestos... Sabemos
quando nossas atitudes não são condizentes
com as posturas de um cristão. Não
carecemos de alguém, além do Espírito
Santo, que nos diga que falar mal dos outros
é pecado, pois a Palavra diz isso. Mas, por
não termos sido advertidos, pensamos:
“será que realmente não devo tomar tal
atitude”? É necessário abrir os olhos e
enxergar o óbvio! Devemos, como cristãos,
mudar nossos pensamentos, atitudes e
posturas... Vejamos o óbvio!

Analisando por outro prisma,
necessitamos de estímulos para fazermos o
que a Palavra nos ensina como correto. É
como se precisássemos de alguém a nos
dizer: “faça algo pelas almas, dê um bom
testemunho...”. É como se existisse a
necessidade de eventos para que fizéssemos
algo pelas pessoas, pelos necessitados... Por

amor, vejamos o óbvio! Não devemos
necessitar de apelos emocionais para que
façamos algo que sabemos ser
responsabilidade nossa. Vejamos o óbvio!

Sendo assim, a minha oração, neste
dia, é que “não vejamos sem ver” como Filipe,
mas que o Espírito Santo de Deus revele a
nós verdades espirituais, evidenciadas na
Palavra, a respeito do Senhor, de nós
mesmos, do próximo, do Reino, a fim de
que sejamos encontrados agradando o
coração de Deus e vendo o que Ele quer
que vejamos. Que caiam dos nossos olhos
as escamas que nos impedem a ver o
evidente e que declaremos “uma coisa sei: eu
era cego e agora vejo!” (Jo 9.25). Que o
Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça
ver e praticar, durante a nossa existência,
aquilo que está em Sua Palavra.

Pastor
Renato Porpino.

ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan Jardim; 10h30min: Presb. Roberto Corrêa;
19 horas: Presb. Ry Coelho.



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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja, reunido no dia 25 de
abril, autoconvocou-se para reunir-se dia 9 de
maio, próxima quarta-feira, às 18:30h. Pastores
e presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar por sua liderança espiritual.

 “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, 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 têm 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

Designação de Pastor Efetivo
Em sua última reunião extraordinária, em
24/04/18, o PRJN designou o Reverendo
Isaías Cavalcanti, nosso amado “Pastor
Âncora”, conforme Art. 88, alínea “d”,
como Pastor Efetivo Designado de nossa
igreja. O início do pastorado será em 31 de
maio de 2018, com duração até a próxima
reunião ordinária do Presbitério ou até a
eleição, pela igreja, do próximo pastor.
Que Deus derrame bênçãos sobre o
Reverendo Isaías e sobre sua família nesse
novo desafio. Que o Eterno plenifique de
paz a Sua Igreja e nos mantenha em Seus
desígnios.

Evangelismo no sábado que antecede
o 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 10 horas. Entregaremos
rosas artesanais como forma de carinho e
palavras de Deus aos corações. Participe!

Dia das Mães
Sabemos que todos os dias devemos
valorizar e amar nossas mães.  Elas merecem
todo nosso carinho.  Convide sua família
para juntos participar no próximo domingo
juntinhos aqui nos cultos agradecendo a
Deus pelas mulheres virtuosas que temos
em nossas vidas. Famílias no Altar para glória
de Deus. 

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!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 07: 2 Reis 2.5-12
Terça-feira 08: 1 Pedro 1.1-9
Quarta-feira 09: 1 Tessalonicenses 4.1-12
Quinta-feira 10: Neemias 4.7-18

Sexta-feira 11: Salmo 86.5-15
Sábado 12: João 3.9-21
Domingo 13: Isaías 49.13-21

Aniversário de Nascimento
Hoje: Eliel Alves Fraga; Francisco de Souza Franco; Irany do Carmo; Jerusa Siqueira de

Moura Belcavello; Vitória Rodrigues de Castro.
Seg 07: Ana Cristina Guimarães Richa Braz; Presb. João Francisco Bastos; Kátia Regina

Ferreira Lobo Andrade Maciel; Marcos André de Souza Farias; Maria Carolina Martins
Mynssen Miranda de Freitas; Myriam Ribeiro Nogueira; Nelson de Oliveira Pereira.

Ter 08:. Edileuza Pereira Goulart; Guilherme Wanderley de Andrade; Josué Ferreira Martins
da Silva; Paulo Renato Villon; Roberto Silva Nogueira; Sandra de Oliveira; Vinícius da
Silva Farias.

Qua 09: Angelúcia Muniz; Presb. Maurício Buraseska; Rosa Ferreira Bessa; Rosa Lúcia
Davi de Lemos; Diác. Willians Silva de Almeida Araújo.

Qui 10: Ana Elise Girardin Pimentel Pontes; Isabel Cristina da Silva Botelho; Lino Manoel
dos Santos; Paulo Sérgio Rodrigues da Silva.

Sex 11: Angélica Coutinho Villon; Gabriel Freitas Santos; Loide Eunice Ferreira Nery Dantas;
Mirian Freire de Vasconcelos; Mirian Tereza Vieira; Paulo Moreira da Silva.

Sáb 12: Celso Bittencourt Werner Filho; Eilde Maria Coelho da Silva; Diác. João Márcio
de Castilho Santos; Rafael Xavier de Oliveira; Roberta Pinheiro Lima.

*Qua 02:  Ricardo Alexandre Passos Chaves

Aniversário De Casamento
Hoje: Marcos Antônio de Souza Almeida e Cristina Antonio de Souza Almeida.
Seg 07: Agostinho de Oliveira Gomes e Telma Pereira de Miranda Gomes; Edilson César

Damasceno Souza e Maria Eva Fernandes Damasceno.
Ter 08:. Presb. Adibe Vieira dos Santos e Marlenice Lima Vieira dos Santos; Ivanildes

Pereira dos Santos e Octacílio Ribeiro da Silva.
Qua 09: Severina Rodrigues de Araújo e Arioaldo Corrêa de Araújo; Raimundo Plácido

Filho e Edinar Vieira Ramos Plácido; Vânia Neves Hansen e Glenn Hansen.
Sáb 12: Mauro Lúcio Rodrigues Machado e Sandra Rodrigues Mendes Machado; Wagner

Souza de Azevedo e Luciana Brito de Azevedo; Rodrigo Jorge Varella Ferreira e Juliana
Ribeiro Varella Ferreira.



Notícias Gerais

ECOS da Catedral
Para o crente pregar o Evangelho é uma
ordem. Nos nossos ECOS é uma
oportunidade! Ali, além de Comunhão e 
Oração entre irmãos, falamos sobre Jesus
para pessoas que nunca visitaram ou não
frequentam uma igreja evangélica. Você
conhece alguém nessa condição? Participe!
Convide! Nossas reuniões são um excelente
local para uma visita. Mais informações?
Escreva para ecos@ catedralrio.org.br.

Promovido a Tenente-coronel
O nosso amado irmão Diácono Luís
Henrique, presidente da nossa Junta Diaconal,
foi promovido a Tenente-coronel do Exército
brasileiro. Este fato não apenas alegra a nossa
igreja, mas também nos leva a glorificar o
nome do Senhor e a colocar os nomes do
Diácono Luís, da nossa irmã Rafaela e do
lindo Pedrinho em nossas orações de gratidão
por essa grande vitória.

Agradecimento e Oração
Nossa irmã Marlene Mandarino Alves
informa que o seu esposo Edno Alves está
melhor, mas ainda necessita de orações pela
sua saúde, ainda muito fragilizada.  Agradece
as orações e os telefonemas dos irmãos da
Igreja.  Continuemos orando pelo nosso
querido irmão Edno Gonzaga Alves.

Acampamento da UCP Rio
Foram dias maravilhosos! Cheios da presença
de Deus, amor, carinho e amizade. Tivemos
um momento lindo onde diversas crianças
assumiram um compromisso com Jesus.
Agradecemos de coração a todos que nos
ajudaram em oração e com bolsas. A nossa
gratidão aos pais por tantas manifestações de
carinho com a equipe de tios. Confira as fotos
e vídeos no Facebook da UCP Rio.

Família, Presente de Deus
Em todos os cultos vespertinos do mês de
maio trataremos de assuntos referentes à
família. Serão momentos abençoados onde
vamos clamar ao nosso Deus pelas nossas
famílias e recebermos palavras vindas do
coração do Senhor para nossa casa.
Convide sua família e amigos!

Foto de Família
Estaremos montando um painel no último
domingo de maio à noite com fotos de
famílias da Catedral. Gostaríamos que todos
participassem trazendo uma foto de algum
momento marcante da família.
Compartilhar momentos assim faz bem ao
coração e fortifica a nossa alma. Pedimos
que as fotos entregues permaneçam na
igreja. Estaremos recebendo as fotos pela
recepção. Participe!

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

Cecília Margareth chamada à presença
de Deus
Mãe do Carlos Augusto, casado com
Christiane, genro de Gilma Ávila, no dia 29
de abril. A cerimônia da esperança cristã
aconteceu no dia 30, oficiada pelo Rev.
Guilhermino Cunha, com a participação
musical de Ruth Santos Vilela. Que Deus
console o coração da família com sua
presença e paz!

Pão Diário
Não há alegria maior. Seja uma voz de
incentivo a alguém. “Não tem maior alegria
do que esta, a de ouvir que meus filhos
andam na verdade”. 3ª João 4

Traz luz para as sombras,
Escala montanhas
Pra me encontrar.
Derruba muralhas,
Destrói as mentiras
Pra me encontrar. (4x)

Oh, impressionante,
Infinito, e ousado amor de Deus!

Tema da Mensagem:
“Uma Mulher de Atitude e Coragem”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Pra Sempre”

O universo chora,
O sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na cruz,
Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou.

Deus Pai o abandonou,
Cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi.

A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
E nada vencerá Seu grande amor.
Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou,
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre Exaltado É!
Pra sempre Adorado É!
Pra sempre Ele vive!
Ressuscitou, ressuscitou.

Cantamos Aleluia.
Cantamos Aleluia.
Cantamos Aleluia.
O Cordeiro venceu.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Rei do Meu Coração
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Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   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 10Mai18 - Elizabeth Sabino.
Próxima semana: Dom 13Mai18 -
  Equipe C:  Roberto Marinho, Willians
Araújo, Antônio Renato, Carlos Cândido,
Charles Mattos, Lilian Canto, Mário Sérgio,
Sérgio Santos, Leandro Trindade (Púlpito
8h), David Pereira (Púlpito 10h30), e João
Henrique (Púlpito 19h) .  Qui 17Mai18 -
Charles Mattos.
Reunião Ordinária - Convocamos Toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Maio, na segunda-
feira, 07Mai18 às 19h. Temos apenas uma
reunião ordinária por mês, precisamos do
esforço e prioridade de todos em relação ao
Ministério Diaconal. Venha em oração e
pronto para colaborar com esta Grande
Obra.
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 -   Hoje, logo
após o culto matutino das 10h30, você está
convocada para tirar uma foto oficial. Local
: no púlpito.  Não fique de fora! Venha fazer
parte desse registro histórico.
Deptº Jerusalém -   dia 10, 5ª feira, na casa
da Elenice Soares.
Deptº Ruth Pinho -  dia 12, sábado, às 15h,
na casa da Jussara.
Cinema com as Amigas - dia 8, 3ª feira, às
14h30 - Filme: Estrelas além do tempo. Preço
R$ 5,00 - Sala Miriam Duffrayer.
Visita à Maternidade Escola Laranjeiras -
dia 10, 5ª feira, às 13h30.  Encontro no local.
Campanha Mundial de Oração - dia 11,
6ª feira, das 9h às 16h. Veja o horário do seu
deptº com a sua coordenadora.
 

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – vai ocorrer
na próxima terça feira, 8 Maio, tendo como
tema as Relações Familiares, baseado em
estudos de caso de personagens bíblicos. Desta
vez, vamos meditar sobre a vida de José do
Egito.
XXII RECCC – As vagas disponíveis foram
todas preenchidas, porém caso deseje entrar
na fila de espera entre em contato o casal
procurador, Rejane e João Gomes. Será no
Mont Blanc – Porto Marina Resort, em
Itacuruçá, de 26 à 28 Out 18. Preletor: Rev
Marcelo Gualberto . Invista em seu
casamento.
Jantar dos Namorados  – Vai ser
comemorado no dia 5 de Junho. Reserve a
data e aguarde lançamento em breve, com
maiores detalhes sobre o evento.
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!
Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Nilza Martins e Fábio Martins,
em virtude do falecimento de Nylza Ferreira

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E
 BENS AO SENHOR

Cântico
“Em Teus Braços”

Seguro estou nos braços
D’Aquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve
Repousado em mim.

E se eu passar pelo vale
Acharei conforto em Teu amor,
Pois eu sei que és aquele
Que me guarda, me guardas.

Em Teus braços é meu descanso… 4x

Recaio em Tua graça,
Recaio de novo em Tuas mãos! 4x

Em Teus braços é meu descanso… 4x

Oração de Consagração: Diác. José Arteiro

Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Perdão”

Pai, eu quero aprender a amar,
Mas é tão difícil não julgar
E abrir mão do meu direito de justiça
Não posso condenar
Se a Tua escolha é perdoar

Me ensina a oferecer perdão
E a me parecer contigo em compaixão
Deus, livra-me de mim
Guarda o meu coração

Pois nas vezes em que tropeço
Tenho em Ti, o que mais peço
Perdão e misericórdia me alcançam
E lançam, pra bem longe de mim, a
acusação

Se confesso meus pecados,
Sou por Deus justificado,
Deixo a culpa sob a cruz,
Sou liberto por Jesus.
Encontrei em seu olhar
Tanto amor pra recomeçar.
Deixo o fardo sob a cruz,
Sigo os passos de Jesus.

Posso amar, perdoar.
Posso amar, perdoar.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NAS

ESCRITURAS SAGRADAS

Leitura Bíblica: 2 Reis 11.1-3 - Presb. Paulo
Raposo

Cântico
“Ousado Amor”

Antes de eu falar,
Tu cantavas sobre mim,
Tu tens sido tão, tão bom pra mim,
Antes de eu respirar,
Sopraste Tua vida em mim,
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Oh, impressionante, infinito, e ousado
amor de Deus!
Oh, que deixa as noventa e nove
Só pra me encontrar.
Não posso comprá-lo,
Nem merecê-lo,
Mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito, e ousado
amor de Deus!

Inimigo eu fui
Mas teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão,tão bom pra mim.
Não tinha valor
mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Oh, impressionante,
Infinito,e ousado amor de Deus!



Sociedade Internas

Botelho, mãe da nossa querida Encontreira,
no dia 28 de Abril. Que o consolo do Senhor
para toda a família, menor e maior, esteja
firmado nas Escrituras que diz: “Palavra fiel
é esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos.” (2 Tm 2:11)
Chorai com os que choram – o ECCC
também registra, como forma de carinho e
conforto, o óbito no último dia 29 Abril, de
Cecília Margareth, mãe do Carlos Augusto,
casado com a Christiane Ávila, casal de
Encontreiros do 65º Encontro. A Cerimônia
da Esperança Cristã ocorreu na segunda feira
pp, sendo conduzida pelo Rev Guilhermino
Cunha. “O Senhor a deu, o Senhor a tomou,
bendito seja o nome do Senhor.” (Jó 1:21b).

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião do próximo dia 20 de maio – Não
deixe de comparecer, nosso palestrante será
HÉLIO DUTRA, do ECCC. Convide seus
amigos.  Nosso ACAMPAMENTO está todo
programado para os dias 3 a 5 de agosto, em
Bananal, com palestras do Reverendo Joel
Theodoro e esposa, teremos
acompanhamento musical e você já reservou
R$ 225,00? Agora só falta sua inscrição. UPH
é um lugar para todos e para todas. Marque
sua programação para dia 20 de maio com a
UPH.

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.

Pré-acampa - Nós tivemos nosso incrível
pré-acampa, onde tivemos uma tarde cheia
de diversão e uma devocional em que
divulgamos o tema do nosso acampamento!
Foi show de bola! 

Acampamento- Dos dias 25 à 29 de Julho
os nossos adolescentes terão a grande
oportunidade de estar no Acampamento Vale

de Bênçãos se divertindo, louvando e ouvindo
ótimos preletores. O tema é “Revolução - A
mudança não pode esperar”! As inscrições já
estão abertas. Não deixe para depois! Inscrições
no hall da cantina após os cultos. Para mais
informações, procure a diretoria ou a Tia Zô. 

Bolsa para acampamento- Durante os dias
25 e 29 de Julho a UPA-Rio realizará o
acampamento de inverno e muitos
adolescentes não têm condições financeiras
para ir. Se você quiser abençoar alguém com
uma bolsa parcial ou integral, procure a
coordenadora da UPA, Zoraya Lemos.

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

OÁSIS
Movimento Oásis

Parabéns! O Movimento Oásis parabeniza
o Rev. Isaías Cavalcanti, pela indicação do
presbitério para ser o Pastor efetivo da Igreja
do Rio. Agradecemos a Deus por sua vida e
ministério. Desejamos que o Senhor o cubra
com suas bênçãos e lhe dê o que Salomão
pediu: sabedoria para guiar este povo. Deus o
abençoe e a sua família.
Dia das mães: Reserve esta data: 12/05/
18, às 16h. Vamos homenagear as mamães e
convidamos você a trazer a sua mãe, natural
e/ou do coração, para passar esta tarde
conosco. Importantíssimo. Inscrições com
Elza, Rosane. Participação: R$20,00.
Reunião de Oração: Dia 07/05/18, às 19h!
Venha orar por sua igreja, família, país e por
seus projetos.
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 07/05/18,
às 17h. Você não pode faltar! Louve ao
Senhor!

Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO EM ESPÍRITO E EM

VERDADE

Prelúdio: “Atos 2”
Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti,
Vem, ó, Deus! Vem, ó, Deus,
Enche este lugar!
Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder!

Então, vem me incendiar,
Meu coração é o Teu altar,
Quero ouvir o som do Céu,
Tua glória contemplar! (2x)

Te damos honra! Te damos glória!
Teu é o poder! Pra sempre, amém!

Chamada à Adoração:
Dirigente: “...Aleluia! Louvai a Deus no seu

santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)

Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza” (Salmo 150.2)

Dirigente: “Louvai-o ao som da
trombeta; louvai-o com saltério e com
harpa.” (Salmo 150.3)

Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.” (Salmo 150.4)

Dirigente: “ Louvai-o com címbalos
sonoros; louvai-o com címbalos
retumbantes.”  (Salmo 150.5)

Todos: “Todo ser que respira louve ao
SENHOR. Aleluia!” (Salmo 150.6)

Cântico
“Vim para Adorar-te”

Luz do mundo vieste a Terra
Pra que eu pudesse Te ver.

Tua beleza me leva a adorar-Te,
Quero contigo viver!

Vim para adorar-Te,
Vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável,
Totalmente digno,
Tão maravilhoso para mim!

Eterno rei exaltado nas alturas,
Glorioso nos céus.
Humilde vieste a Terra que criaste,
Por amor pobre se fez.

Vim para adorar-Te...

Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz!

Vim para adorar-Te...

Cântico
“Seja Engrandecido / Agnus Dei”

Sejas engrandecido,
Ó Deus da minha vida,
Tu És o Deus da minha salvação.
És a minha Rocha, a minha segurança,
Meus lábios sempre Te exaltarão! (2x)

Aleluia (aleluia), Te louvo (te louvo)
Pois sei que sobre todos És Senhor!

Aleluia, Aleluia!
Poderoso é o Senhor nosso Deus! (bis)

Aleluia!
Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso.
Digno Tu és, Digno Tu és.
Tu é Santo,
Santo é o Senhor Deus, Poderoso.
Digno Tu és, Digno Tu és, Amém!

Oração de Adoração



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;

bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)

Congregação: “Todos os dias te bendirei
e louvarei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.2)

Todos: “Grande é o Senhor e mui digno
de ser louvado; a sua grandeza é
insondável. Uma geração louvará a outra
geração as tuas obras e anunciará os teus
poderosos feitos.” (Salmo 145.3-4)

114 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilho Celeste.”

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

79 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória ao Salvador”

Oração de Consagração: Diác. José
Vinícius

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

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

(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica:  Romanos 12.9-12  - Presb.
Newton Alvarez

Coral Simonton

Tema da mensagem:
“Virtudes Recomendadas aos Crentes.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

Cântico
“Sobre as Ondas do Mar.”

1. Oh! porque duvidar,
Sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és
Contra as ondas lutar,
Seu amor a ti quer revelar.

Solta o cabo da nau,
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus;

E então tu verás que bonança se faz,
Pois, com ele, seguro serás.

2. Trevas vêm te assustar,
Tempestades no mar ?
Da montanha o Mestre te vê;
E na tribulação
Ele vem socorrer,
Sua mão bem te pode suster.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

DEDICAÇÃO AO SENHOR JESUS CRISTO

Cântico
“Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



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: “E entoavam novo cântico,

dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação.” (Apocalipses 5.9)

Mulheres: “E para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipses 5.10)

Homens: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares.”  (Apocalipses 5.11)

Coral: “Proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria,
e força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipses 5.12)

Todos: “Então, ouvi que toda criatura
que há no céu e sobre a terra, debaixo
da terra e sobre o mar, e tudo o que
neles há, estava dizendo: Àquele que
está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o
domínio pelos séculos dos séculos.”
(Apocalipses 5.13)

38 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvores Sem Fim”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS

PROVEDOR

“... Trazei Oferendas e Entrai nos
 Seus Átrios.” (Salmo 96.8)

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda
a tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116.12;
Provérbios 3.9-10)

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

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

Oração de Consagração: Aux. Diac.
Iracema Ferreira

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA
PALAVRA DE DEUS

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

Lei.” (Salmo 119.18)

Leitura Bíblica:  Lucas 7.11-17 - Presb.
Olympio Bezerra

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Convicções

 Diante da Dor.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

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: “Tendo, pois, a Jesus,
o Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa
confissão. Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Acheguemo-nos,
portanto, confiadamente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna.” (Hebreus
4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O

DEUS REDENTOR

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

251 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Pão da Vida”

Cântico
“Vem Cear”

1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear;
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá,
Vem, faminto, tua alma saciar.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar.

Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir.

3. Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

Ministração do Vinho

51 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Cristo Adorado”

Cântico
“Seu Maravilhoso Olhar”

1. Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar;
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar  (Bis)
Transformou meu ser,

Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar.

2. Seu corpo vi
Na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz
De meu Jesus:
Por ti morri assim.

3. Em contrição
Então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz
Em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador.


