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Confrontados pelas más noticias
“Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da
sinagoga. Disseram eles: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre!” (Marcos 5.35)

Todos os dias, milhares e milhares de pessoas no mundo todo são surpreendidas por
más notícias. São anúncios de morte de pessoas queridas, de enfermidades incuráveis, de
envolvimento de pessoas próximas com caminhos equivocados, de infidelidade, de desemprego,
de violência e tantos outros... 

Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias de más notícias, pois vivemos em mundo
que, de acordo com a Bíblia, descansa no maligno. Bons ou maus, ricos ou pobres, doutos ou
incultos, a qualquer momento, podem receber uma má notícia. Talvez você tenha entrado
aqui com o coração aflito em razão de uma má notícia ou angustiado devido à possibilidade
do dia mau.

Porém, quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus está conduzindo-o a esta
leitura, a fim de tratar o seu coração com boas notícias.

Jesus, no episódio em que se encontra com um homem chamado Jairo, deixa bem
claro o que devemos aprender das más notícias. 

Quem era Jairo? Era um dos chefes da sinagoga e que tinha uma filha que estava
muito enferma, prestes a morrer. Logo que viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe
que a curasse. Jesus, então, começou a sua caminhada com Jairo. Porém, a multidão que
seguia Jesus, também o comprimia. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há doze anos
tocou nas vestes de Jesus e fora curada. Jesus interrompe a caminhada para identificar quem
o havia tocado (imaginem o coração de Jairo). A mulher se apresenta, prostra-se diante dele e
conta-lhe toda a verdade. Jesus declara salvação para ela, despede-a com a sua paz e com a
cura daquele mal.

Enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher, os empregados da casa de Jairo
chegaram com a má notícia: a menina já morreu; você não precisa mais incomodar o Mestre.
O que aprender diante de uma notícia tão trágica?

Inicialmente, o Senhor nos ensina que Ele se importa com o sofrimento do homem
(“Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo; tenha fé.” (Marcos 5.36)). Jesus
não estava preocupado com as circunstâncias; ele estava preocupado com o sofrimento de
Jairo. O coração de Jesus estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. Essa
é a primeira lição que devemos aprender! Quando as más notícias chegam, eu posso ter a
certeza de que Jesus está comigo e de que se importa com o meu sofrimento. Ao receber más
notícias, é bem provável que algumas pessoas não se importem com o seu sofrimento. Pode
ser que sua família, sua empresa e até sua igreja não se importem com a sua dor, mas Jesus
está ao seu lado, importando-se profundamente com a sua dor e liberando uma palavra de
encorajamento para seguir adiante: não tenha medo, tenha fé!
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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 testemunharem 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 religiosas. 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 circunstâncias apresentadas, mas nas que se não veem. Tudas
que se vem 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. Helô

Acampa: Christify – Deixe Deus tocar sua vida! – Valor: R$330,00 | As
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 Pedrinho e faça já sua inscrição!
Culto Jovem: Venha terminar a semana na presença de Deus. Essa sexta
pastorzãããão Renato!!! Te esperamos!
Escola de Fé e Prática: CHEGA MAIS!! O estudo de hoje será sobre
Miquéias. Então aproveita que dá tempo, lê e vem! 17h na sala do conselho.
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Editorial

Além disso, diante das más notícias,
Jesus apresenta a possibilidade de dias
melhores (“Quando entraram na casa de Jairo,
Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos
chorando alto e gritando. Então Ele disse: por que
tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu;
ela está dormindo.” (Marcos 5.38-39)). Parece ser
uma notícia absurda da parte de Jesus! Mas
não era! Jesus estava ministrando esperança,
paz e dias melhores. 

Você está lendo este texto até aqui
por que o Espírito Santo quer trazer-lhe uma
palavra de esperança diante das más notícias.
Hoje, é dia de esperança em Jesus. Ele é
especialista em transformar dias de tristeza e
de desesperança em dia de ressurreição. Sabe
o que o Senhor diz a você? “Nada está morto,
apenas dorme!”. Diante de sua dor, alimente-
se na Palavra e receba do próprio Deus força,
sabedoria e resignação para suportar a dureza
da caminhada aqui na Terra.

Finalmente, diante das más notícias,
saiba que o Senhor tem sempre o melhor
plano. (“Mas Jesus mandou que todos saíssem e,
junto com os três discípulos e os pais da menina,
entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão
e disse: Talita-Cumi (isto quer dizer: menina, eu
digo a você: levante-se!). No mesmo instante, a
menina, que tinha doze anos, levantou-se e começou
a andar. E todos ficaram admirados.” (Marcos 5.40-
42)). O plano inicial de Jairo era a cura da

enfermidade de sua filha. Jesus demorou e
sua filha morreu. Porém, o plano de Jesus
não era a cura da enfermidade, mas a
ressurreição da filha de Jairo. O plano inicial
de Marta e Maria era a cura da enfermidade
de Lázaro. Da mesma forma, Jesus também
demorou. Porém, seu plano era muito maior
e muito melhor. Elas queriam uma cura,
porém, o plano de Jesus era a ressurreição.
Não importa quão doloroso esteja o seu
momento atual por causa das más notícias.
Jesus tem um plano que é muito maior, um
plano que é muito melhor para sua vida. No
Getsêmani, Jesus entendeu que o plano do
Pai era muito maior e melhor. Por isso, disse:
“Pai, afasta de mim este cálice. Mas, por favor, não
seja o que eu quero, mas sim o que Tu queres.”
(Lucas 22.42). Então, diante dessa má notícia,
procure crer que, ainda que pareça demorar,
o Senhor continua no controle de todas as
coisas e tem um plano maravilhoso em toda
e qualquer situação.

Dessa forma, a nossa oração é que
o Senhor nos dê sabedoria para suportar o
dia mau, de forma que entendamos que Ele
se importa com os nossos sofrimentos, que
traz renovo de esperança ao coração abatido
e que oferece descanso na excelência de Seus
soberanos planos. Tenha fé! Na companhia
de Jesus, nada está morto!

Pastor Renato Porpino
ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Evaldo Beranger
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. André Lima; 10h30min: Presb. Assuero Silva;
19 horas: Presb. Carlos Soares.
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Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana
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
Em sua reunião de 09 de maio, o Conselho
da Igreja autoconvocou-se para reunir-se no
dia 30 de maio às 18:30h. Pastores e
Presbíteros estão convocados.

Aconteceu! Evangelização do Dia das
Mães no centro do Rio 
No sábado, dia 12 tivemos o evangelismo
no centro do Rio entregando rosas artesanais,
folhetos, sorrisos e a Palavra de Deus às mães
que estavam fazendo compras ou
trabalhando na região  do centro. Tivemos
um bom grupo de jovens  com o pastor
Renato, Presb. Walter (Ministro de Missões) e
a Mis. Leninha Maia que antes da saída
ministraram aos corações sobre a importância
da pregação e orientações. O Ministério de
Missões agradece a todos aqueles que
trabalharam incansavelmente para a
confecção das rosas. A alegria no rosto das
mães foi algo emocionante. Atitudes de amor
que fazem a diferença. Confira as fotos da
evangelização no face da
Catedral: www.facebook.com/catedralrio

Retratos de Família 
Teremos o fechamento do Mês da família
no próximo domingo, dia 27/05, às 19h -
Culto Vespertino.  Colocaremos as fotos
no painel e ainda teremos a “Noite
dos Caldos” gratuitamente. Participe
trazendo uma foto da sua família e
entregando na recepção da Igreja. As fotos
permanecerão na igreja para um álbum das
famílias da Catedral Será um momento
único em nossas vidas.  “Eu amo minha
família!”. Venha e traga seus familiares para
juntos ouvirmos a Palavra de Deus. E
depois nos confraternizarmos no hall da
cantina com a grande Família.

Família na Roça 2018
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
30 de Junho, das 11h às 17h. Os convites
serão vendidos a partir de 03 Junho, no Hall
da Cantina após os Cultos. Prepare-se! Vai
ser “bão por demais”! Adquira o seu convite
e de seus familiares. Pessoas de outras
Igrejas poderão participar, desde que
convidadas por um membro da
Catedral. Serão momentos de muita
comunhão e alegria na presença do nosso
Deus e com nossos familiares. Uma
realização de todas as Sociedades Internas
da Catedral. Juntos com Deus, somos
fortes! Atenção que o horário de início e
término do evento, este ano, foi
alterado!

Reunião Coordenação da festa da
Família de Deus na Roça 2018
Foi encaminhada, no decorrer da semana,
uma comunicação, por e mail, para todos
os representantes das Sociedades
Internas (SAF / UPH / UMP / UPA /
UCP / EBD Infantil/ EBD Adulto /
ECOS/ JD/ OÁSIS / ECCC), da
Administração da Catedral e do
Conselho da Igreja, convocando para uma
rápida Reunião de Coordenação no dia
20 Maio (HOJE), às 17h, na Sala da SAF.
A Comissão Organizadora, na pessoa da
Cláudia Freitas, solicita confirmação, ainda
hoje, via e mail ou whats app, do nome do
representante.

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!

Aniversário de Nascimento
Hoje: Edmar Ferreira Monteiro Barboza, Henrique Manoel Lopes, Marta Ribeiro da Silva, Priscila

Alves de Almeida Lima de Aquino.
Seg 21: Diác. Antônio Renato Cardoso da Cunha, Benedita de Assis, Helena Barbosa de Cantuaria

Farias, Irene Alencar de Castro, Maria Cristina da Gama de Lima, Simone Santos da Silva, Valquíria
Helena da Silva Lobo de Souza.

Ter 22: Altair Freitas Silva, Carlos Roberto Ferreira de Oliveira Cabral, Danielle Rufino Lourenço,
Edinar Vieira Ramos Plácido, Josué Araújo Dutra Louviz de Azevedo, Maria Regina Gomes dos
Santos Reis, Noêmia Teles da Silva, Selma Ferreira Paes.

Qua 23: Antônio Carlos Oliveira Bruno, Ashallan Rodrigues Soares, Damares Paes da Silva, Denise
Boechat Leite, Edilson César Damasceno Souza, Gabriel de Souza Sá, Lúcia Barros de Freitas, Maria
Cristina Julianelli Spiller, Rute de Azeredo Coutinho Villon.

Qui 24: Roberta Carla Soares Sousa, Sueli Júlia de Almeida Patrasso, Washington Sady do Nascimento.
Sex 25: Aline Neves Gomes, Carolina Coelho Saud, Débora Cândido Lemos, Iran Borges, Presb. Luíz

Antônio Fernandes Caseira, Olaíse de Fátima Santiago Martins.
Sáb 26: Adriana Andrade Cardoso, Carmen Leda Ferreira Paiva, Diác. Charles Mattos dos Santos, Graça

Nascimento dos Santos, Nádia Regina Ruggeri Ribeiro da Costa, Odete Nunes de Oliveira, Ruryck
Trindade Carvalho, Talita Franco Rodrigues.

Aniversário de Casamento
Hoje: Tatiana Coutinho Machado Chaves e Alexandre de Oliveira Chaves.
Seg 21: Cyro de Souza e Yolanda Cunha de Souza, Christina de Oliveira Abrantes e Marcos Aurélio

Correa Abrantes.
Ter 22: Roberto Antônio Raposo D´Assunção e Lúcia Helena Guimarães D´Assunção.
Qua 23: Diác. Mário Sérgio Costa e Lilian Mary Canto Costa, Sérgio de Brito Prieto Saud e Roberta

Bernardo Colho Saud.
Qui 24: Denize Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas e Gustavo Miranda de Freitas.
Sex 25: Anecilda de Siqueira Tenório Cavalcanti e José Alexandre Tenório Cavalcanti, Elene Maria

Santos Ananias e Fernando Gomes Leal, Ana Graice de Souza Ferreira e Sérgio Magalhães Ferreira,
Joel Henrique Mendes de Mesquita e Daniela Aieta Sartorio de Mesquita.
Sáb 26: Moisés França e Nazira Araújo França, Abimael Silva Filho e Célia Cristina de Castro Muniz.

Segunda-feira 21: Apocalipse 21.1-7
Terça-feira 22: Filipenses 3.13-16
Quarta-feira 23: Rute 2.1-11
Quinta-feira 24: Marcos 4.35-5.1

Sexta-feira 25: João 11.14-27
Sábado 26: Isaías 53.1-6
Domingo 27: João 14.16-27

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Divino Peixoto, Maria de Lourdes Braga Gusmão, Ricardo
Sampaio Vidal.
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Doação de livros para as crianças
O Projeto “Palavra Contada” acontece na
cidade de Delmiro Gouveia no interior de
Alagoas. É um projeto social realizado pela
Congregação Presbiteriana através do Rev.
Marcelo Oliveira e sua esposa Ana Cláudia
Nogueira. Eles atendem crianças entre 6 a 12
anos com reforço escolar. Um local muito
carente e o estado carrega um dos piores índices
sociais do Brasil na área de educação. Estamos
arrecadando livros infantis cristãos, bíblias
ilustradas, livros com histórias morais, ética e
cidadania e brinquedos educativos. O
Ministério de Missões da Catedral, com a ajuda
de toda igreja e para a glória de Deus, montará
a biblioteca e brinquedoteca para as crianças
na cidade de Delmiro Gouveia. A nossa irmã
bibliotecária Cilene Oliveira estará à frente para
coordenar e montar a biblioteca na
Congregação. Maiores informações e
direcionamento das doações é com Leninha,
Cilene, Daniele ou Sabrina.

Visitas a Enfermos
1 - Roseane Machado - Hospital Barra Dor
- 2 visitas;
2 - Edno Gonzaga Alves e Marlene Alves -
com Ministação da Ceia do Senhor.
As visitas foram realizadas pela equipe
pastoral e a Mis. Leninha Maia.

Agradecimento pelas Orações
Agradeço de coração a todos os irmãos que
têm orado pela minha recuperação da
enfermidade cardíaca com que fui
acometida. Meu tratamento continua de
forma satisfatória e tenho experimentado a
mão do Senhor sobre a minha vida. “E a
oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o
levantará”. (Tiago 5:15). Lucy Clara Lima
Sathler.
 
Vigília de Oração
A Vigília de Oração pelo ministério de
intersseção, com a participação das
Sociedades Internas, Junta Diaconal e
Conselho. Será na sexta-feira, 25, das 18 às
24 horas. O tema será: “ O Senhor é o meu
Pastor, nada me faltará!” Salmo 23.1
Convidamos toda a Igreja para participar!

Culto de Quinta-feira, às 18:30h 
Na próxima semana iniciaremos um novo
módulo: Dores da Alma. Teremos
mensagens específicas com temas como:
Ansiedade, Depressão, Amargura,
Decepção, Traição e Solidão. Deus tem
muito a nos ministrar através da sua Palavra
e que o Espírito Santo cure a nossa alma
para glória de Deus. Quinta-feira, 24/05, às
18:30h o tema abordado será “ansiedade”,
ministado pelo Presb. Olympio Bezerra.
Participe conosco!

Próximo domingo! DIP – Dia
da Igreja Perseguida 
Um dia de intercessão pelos
cristãos perseguidos ao redor do
mundo. Igrejas do Brasil inteiro dispõem
seus cultos ou partes deles para fazer algo
em prol de quem é perseguido por amor a
Cristo. Estima-se que, atualmente, cerca de
215 milhões de cristãos enfrentam algum
tipo de hostilidade. As consequências são,
muitas vezes, encarceramento, agressões fí-
sicas e psicológicas, ameaças, perda de em-
prego, além da morte. Paulo pediu oração
por livramento aos crentes de Roma (Rm
15.30,31). Esta é, sem dúvida, a arma mais
poderosa que temos e não podemos nos
omitir quanto ao seu uso. O Ministério de
Missões da nossa Igreja levará um momento
de reflexão nos cultos, mas também de in-
tercessão para que o Senhor fortaleça nos-
sos irmãos perseguidos a perseverar firmes
no evangelho.

Aniversário da nossa irmã Luana
Porpino
No dia 07/05 a nossa irmã completou mais
um ano de vida. A Igreja, com muito
carinho, a parabeniza. Que o nosso Deus
continue abençoando a vida da Luana, Rev.
Renato Porpino, Manu e Guilherme. A
Igreja do Rio os ama! “Ensina-nos a contar os
nossos dias, para que alcancemos coração sábio.”
Salmo 90:12



No 4o com Deus - MelhORA
“Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem
atentará para e les o Todo-Poderoso”. (Jó
35.13). ”...pois dizes: Estou rico e abastado e não
preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu
és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu” (Ap
3.17). 

Deus atende a todos? Você ouviria os
problemas particulares de quem não
conhece, à exceção da nossa Junta Diaconal,
e atenderia?? E Deus? De Deus não se
zomba, tudo que o homem semear, é o que
irá colher (Gl 6.7).

Já percebeu que temos por hábito a negação
de mudanças ou de não olharmos pra nós
mesmos, antes de apontarmos o dedo para
o outro ou agir proativamente? O verso
acima cita sobre as características de certa
igreja do fim dos tempos. 

Essa igreja final é repleta de
pessoas nuas do Conhecimento de Deus,
por isso a mentalidade só alcança onde esse
desconhecimento de Deus permite (Is 55.8
e 9). São pobres de tudo, porque estão longe
e quem enriquece nosso caráter e
personalidade é o contato com o Senhor.
São cegas pelo convívio pacífico com o
mundo e não enxergam o Reino invisível.
Para ver, é preciso ter fé, sem conhecer a
Palavra, vivem de religiosidade,
tradicionalismos que impedem de ter um
contato íntimo com Deus. Com isso, se

tornam... Mornas a
ponto de serem
expelidas da boca
de quem é o reto
Juiz. 

Podemos estagnar
ou melhorar? No
dia 27 de maio, 
MelhORA, com
o Pastor Renato
Porpino, às 17h30
no SAR: No 4o com
Deus, o melhor lugar
para se estar

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
i n t e g r a l m e n t e
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

Cântico
“Jesus, Em Tua Presennça”

Jesus, em tua presença,
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti.
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!         (Bis)

O véu que separav,a
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha,
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido:
Estamos nós aqui!         (bis)

Ministração do Vinho

88 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Amor Perene”

Cântico
“Cristo Levou Sobre Si”

Cristo levou sobre si
As nossas dores,
Ele levou sobre si
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si
As nossas maldições,
Ele sofreu para que
Tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.

Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
 Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Um Só Rebanho”

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Uma só fé
Em um só Salvador.

É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito
Adoramos a Ti!
E num só Espírito
Adoramos a Ti!

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Fruto, ó Senhor,
Deste Teu grande amor.

Só nos gloriamos
Na Tua cruz,
Louvado sejas, Bendito Jesus!
Louvado sejas, Bendito Jesus!

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Sim, esperamos,
Por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver

Quem nos amou E por nós quis morrer!
Quem nos amou E por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom 20
Mai 18 -  Equipe D: 
Filipe Agum, Tiago Trindade, Antônio
Gouvêa, Archidemes Campos, João Luiz,
Sérgio Branco, Nelson de Paula, Vitor
Araújo,
Rosibete Silva (Púlpito 8h),
Tiago Castilho (Púlpito 10h30), e
Ricardo Bezerra (Púlpito 19h) .  
Qui 24 Mai 18 - João Luiz

Próxima semana: Dom 27Mai18 -
Equipe A:  
Marcelo Magalhães, Leonardo
Trindade, Amália Maria, Fernando Toledo,
João Márcio, Jorge Gorne, José Nei, Paulo
Freitas, Roberto Azeredo, 
Luiz Cláudio (Púlpito 8h),
Marcelo Freitas (Púlpito 10h30), e
Ondina Brasil (Púlpito 19h). 
Qui 31 Mai18 - Jorge Gorne

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!

Doação de Medula - Nícolas é uma
criança, sobrinho do Rev Fábio Quintanilha
(IP Thomaz Coelho) que está enfermo e
precisa fazer transplante de medula. Com a
Graça de Deus o Nícolas tem 2 doadores
compatíveis e está iniciando os
procedimentos finais de verificação para o
esperado transplante. Solicitamos aos irmãos
que continuem em oração pela vida do
Nícolas, pedindo o conforto, direção e cura
do Senhor para sua vida. E também agindo,
procurando o INCA para fazer doação de
sangue e optar pelo cadastro no banco
nacional de doadores de medula
(REDOME).

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Eunice - reunião hoje,  às 17h, na
sala da rampa.

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

Deptº Ana e Lídia –  reunião dia 23, 4ª
feira, às 14h30 na Igreja.

Deptº Helen Simonton - reunião dia 23,
4ª feira, às 14h.30 na casa da Claudete.

ATENÇÃO! Reunião Executiva - dia
24, 5ª feira, às 14h.30 na sala do Conselho.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião mensal – Será no dia 22/05,
próxima terça feira, e daremos continuidade
ao tema do ano, tratando do subtema “O
Poder da Unidade no Casamento” Venha,
ouça, participe! E deixe a Palavra e o Amor
de Deus ser em base sólida do seu
Casamento e de sua Família, sem segredos!
A reunião é aberta para toda a Igreja.

Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio

ADORAÇÃO

AO SALVADOR

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

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

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

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

Coral: “Tendo-se tornado tão superior aos
anjos quanto herdou mais excelente nome
do que eles.” (Hebreus 1.4)

Todos: “Assim, ao Rei eterno, imortal,
invisível, Deus único, honra e glória pelos
séculos dos séculos. Amém!” (I Timóteo
1.17)

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO

AO REDENTOR

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

superabundeis em toda boa obra. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos, em tudo, para toda
generosidade, a qual faz que, por nosso
intermédio, sejam tributadas graças a
Deus.” (II Coríntios 9.8, 10 e 11)

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Bezerra

Pastorais

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: 1Pe 2.1-10 - Presb. Altair
Bazeth
Coral Canuto Régis

Tema da Mensagem:
“Uma Santa Família”

Mensagem: Sem. Daniel Jardim

CONTRIÇÃO

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO

 DE JESUS CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão

341 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vera Páscoa”



Sociedade Internas

Jantar dos namorados, no dia 05 Jun
(terça feira às 20h) – Será no Restaurante
“La Mole”, Praia de Botafogo, 228 – Loja
102, Edf. Argentina”, – 750m da estação
do metrô “Flamengo”. Vamos saborear um
delicioso Festival de Pizzas, salgadas e
doces, além de dois tipos de caldos, dois
tipos de massas e petiscos. Reserve a data
para desfrutar momentos agradáveis com
um povo alegre e abençoado. O
investimento é de R$ 60,00 por casal,
sem a bebida. Estacionamento
reembolsável, próximo (Nr 226, em baixo
do Viaduto San Tiago Dantas). Procure
ainda hoje, a Rejane ou o João Gomes,
Cleide/Gouvêa ou Viviane/Walter e adquira
o seu convite. Espaço para apenas 40 casais.

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, dia 22 Maio , teremos um
momento de oração de gratidão.
Compareça!

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.

Acampamento - Dos dias 25 a 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, o valor é de
340 reais. 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

APAS
Associação Presbiteriana de Ação Social

Estamos em plena atividade. As inscrições
estão abertas para todos os nossos cursos.
Pré-Vestibular comunitário – As aulas
iniciaram com cerca de 35 alunos. Todas as
disciplinas preparatórias para os vestibulares
para as Universidades Públicas e particulares
estão sendo dadas, e com qualidade.

Aulas de Integração digital – As inscrições
estão abertas. Estamos com computadores
novos e com um excelente sinal de internet
em nossa sala. Faça a sua inscrição com o
Diác. Charles Mattos, pelo telefone 3916-
3863.

Aulas de Alfabetização de Jovens e
Adultos – Inscrições abertas, procure a
pedagoga Lidiane Bastos pelo telefone
976301679.
Preparatório para Pós-Graduação Stricto
Senso e Concursos Públicos – Abriremos
brevemente inscrições para este curso que é
uma parceria com a Educafro. As conversas
estão avançadas e nos próximos boletins
passaremos mais informações

Liturgia

Anotações
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DESPEDIDA

E ENVIO

Cântico
“Coração Regenerado”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo,
Assim bem ajustados,

Totalmente ligados,
Unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor.

Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Recessional



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “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.” (Apocalipse 5.11)

Congregação: “ 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.” (Apocalipse 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.” (Apocalipse 5.13)

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

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

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rosibeth Silva.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

TU ME RESPONDES...”
(SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Grupo de Louvor do Oásis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Lamentações 1.6-11 -
Presb. Walter José

Grupo de Louvor do Oásis

Tema da mensagem:
“Mordomia dos

Tesouros Estimáveis.”

Mensagem: Rev. Nélio Quaresma
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR”
(HEBREUS 12.28)

299 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Renovação.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de

todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)

Mulheres: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti;
ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei
louvores.” (Salmo 9.2)

Homens: “Cantarei ao SENHOR,
porquanto me tem feito muito bem.”
(Salmo 13.6)

Coral: “Bendirei o SENHOR em todo o
tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)

Todos: “Engrandecei o SENHOR comigo,
e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.”
(Salmo 34.3)

9 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Aleluia ao Deus Triúno.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que pudéssemos
dar voluntariamente estas coisas? Porque
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas;
eu também, na sinceridade de meu coração,
dei voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.”
(I Crônicas 29.14 e 17)

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

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

Oração de Consagração: Diác. Tiago
Castilho

Pastorais

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Não andeis, pois, a
indagar o que haveis de comer ou beber
e não vos entregueis a
inquietações. Porque os gentios de todo
o mundo é que procuram estas coisas;
mas vosso Pai sabe que necessitais
delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e
estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Lucas 12.29-31)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

 NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Marcos 3.31-35 - Presb.
Adibe Santos

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Uma Família Incomum.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti


