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E DEUS CRIOU  A FAMÍLIA
A família é criação divina e não invenção humana. Constituída de homem (pai),

mulher (mãe) e filhos formam uma família genuína, instituída originalmente por Deus. A
família foi planejada e organizada por Deus e estabelecida na sociedade para o bem-estar
e felicidade do ser humano. A família é um projeto imutável de Deus. Seu estabelecimento
é irreversível. É uma instituíção indestrutível. Nada substitui a família.

Deus instituiu a família e criou os seus membros:
1 – Criou o Homem: Esposo e Pai.

Deus criou Adão, o primeiro homem, o primeiro marido, o primeiro pai, o
primeiro chefe de família. “Então, “formou” o Senhor Deus ao homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.”
(Gênesis 2.7)

O homem foi criado à imagem de Deus. “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou.” (Gênesis 1.27)

André Chouraqui, de origem semita, traduziu o texto assim:
“Adonai forma o terroso – Adâm,
Pó do terreno – Adamá.
Ele insufla em suas narinas um hálito de vida:
E é o terroso, um ser vivente.”

Deus é o único criador do real, é ele quem cria, organiza e mantém vivo tudo o
que existe. Ele é a fonte de toda a existência e toda vida.

Criou o homem para a família e a família para o homem!

2 – Criou a Mulher: Esposa e Mãe.
Deus criou Eva, a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira mãe, a

primeira dona de casa (ou melhor: de jardim).

Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja
idônea”. (Gênesis 2.18)

Deus tirou de Adão parte para criar a mulher. Parte dele que se tornaria
complementariedade. “Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este
adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o
Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe.”

Uma companheira, uma auxiliadora idônea, alguém que acabaria com a sua solidão
e dilataria o seu coração em amor.

Ao receber Eva, uma obra-prima ao seu coração, Adão tornou-se o primeiro
poeta romântico da história humana:
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Generosidade: reflexo de Deus em nós
Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de

antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. 2 Coríntios 9:5
Nesse contexto, o apóstolo Paulo enviou uma equipe de pessoas na frente de sua chegada com a

missão de prepará-las para uma coleta que seria feita. Mas que preparação seria essa? A ideia de Paulo não era
avisar que haveria uma coleta ou convencer os irmãos que havia uma necessidade de participação financeira,
mas sim preparar uma dádiva já anunciada e prometida. Todos já sabiam o que estava por acontecer e estavam
comprometidos a dar, mas Paulo queria que essa doação expressasse generosidade e não avareza. Muitas vezes
pensamos equivocadamente que generosidade é disposição de dar e avareza é a indisposição de dar. No
entanto, inclusive podemos extrair esse entendimento do texto supracitado, alguém pode dar sem generosidade,
alguém pode dar manifestando avareza.
Generosidade é a alegria de dar enquanto a avareza é a atitude errada no coração na hora de fazer isso. Tanto
é que, alguns versículos depois, em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo diz que Deus ama a quem dá com alegria.
Mas por que a preocupação de Paulo de gerar a expectativa de generosidade? Não era mera e simplesmente
porque eles tinham uma meta de arrecadação para cumprir, até porque Paulo escreve aos Filipenses... “não
que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta”, ou seja, a preocupação não era sobre
o que seria conseguido, mas o que a atitude correta deles proporcionaria em suas próprias vidas. Um dos textos
mais conhecidos da Bíblia, João 3:16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. A expressão do amor de Deus é medida aqui pela sua capacidade de doação. Em Tiago 1:5 há: “se
algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente”. Esse é o coração de Deus, é a
liberalidade, é a generosidade. Deus espera que andemos em generosidade porque isso reflete a sua natureza.
Claro que essa generosidade não se expressa apenas financeiramente, apesar de ser algo relevante, mas a
generosidade pode se refletir no seu próprio estilo de vida, independente de termos ou não muitas posses. O
importante é a alegria e o prazer em cada momento onde existe diante de nós a oportunidade de dar, de
transbordar o que temos recebido. Além disso, precisamos entender a importância de termos a iniciativa de
fazermos algo por alguém. Às vezes essa demanda é suprir uma necessidade do outro, às vezes é só expressar
honra. Alguém ou algo não ter uma necessidade material imediata para ser suprida não nos impede de sermos
generosos em nossas atitudes. O que eu tenho compreendido é que Deus não quer só nos abençoar, mas fazer
de nós abençoadores, vide Efésios 4:28: “Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o
que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade”. Deus não quer nos dar apenas
o que precisamos porque se assim for, dificultaria fazer algo por mais alguém ou por outra casa.

Deus não nos criou para sermos uma represa, juntar e acumular tudo que produzimos. Quando olho
para a mensagem da Bíblia sobre prosperidade tenho compreendido que devemos ser como o leito de um rio:
água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Quando nos dispomos
a fazer algo pelos outros, podemos experimentar muito mais daquilo que Deus tem
para nós. Andar em generosidade não é uma opção, é uma orientação, é uma expectativa
de Deus a nosso respeito. É parte do plano e do propósito Dele, então se deixe ser
usado. É certo que nós não vamos nos tornar maduros em nenhum assunto da noite
para o dia e esse é um que requer exercício de nós, mas vale a pena nos dedicarmos.
Vale a pena nos exercitarmos a partir do nível em que já podemos e crescermos em
generosidade para a glória de Deus.

Heloisa Bezerra

Acampa: É essa semana!! Estejam em oração pelo nosso acampa para que Deus
abençoe nossa ida e nossa volta e nos use imensamente naquele lugar!
Escola da Palavra: Estudaremos Naum! Leia, venha e saiba mais!
Culto Jovem: Nessa sexta não teremos Culto Jovem!
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Editorial

“E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus
ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa,

porquanto do varão foi tomada”.
(Gênesis 2.22-23)

Os rabis dizem que o fato de a
mulher ter sido tirada do corpo do homem
explica o seu desejo de unir-se a ela. E por
que de uma costela? De perto do coração
para sublinhar o seu amor a ela. Tirada de
perto do seu coração e colocada no seu
coração, na sua vida e na sua família!

3 – Criou o Casamento.
Deus instituiu o casamento.
Um homem “ish” e uma mulher

“isha”unem-se em casamento diante de
Deus, no Jardim do Éden. Deus celebrou
o primeiro casamento e os céus
testemunharam o evento.

“Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à
sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.”

(Gênesis 2.24)

A Confissão de Fé de Westminster vaticina:

“O casamento deve ser entre um homem e uma
mulher; ao homem não é lícito ter mais de uma esposa
nem a mulher mais de um marido, ao mesmo tempo.
O matrimônio foi ordenadopara auxílio mútuo de

marido e esposa, para a propagação da raça humana
por uma sucessão legítima, e da igreja por uma
semente santa, e para evitar-se as impurezas.”

(Cap. XXIV – I e II)

4 – Criou os Filhos.
Como dádivas do criador, herança

bendita do Senhor, os filhos são trazidos
por Deus às famílias. Bem-aventurada a
família que tem filhos.

O salmista declara:

“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do
ventre o seu galardão.” (Salmo 127.3)

O poeta sacro, H. M. Wright, no
hino 395, “Amor no Lar”, declara:

“Mui felizes nos correm os dias
E depressa se esvai nossa dor.
São benditas as sãs alegrias
Quando reina no lar doce amor!

Os pais crentes aos filhos afirmam
As verdades da lei do Senhor
E com obras o ensino confirmam
Quando reina no lar doce amor!”

O plano de Deus é que as famílias
sejam completas (pai, mãe e filhos), tementes
a Deus, felizes, prósperas e abençoadas.

Que recebam o controle divino de
qualidade:

“... todos quantos os virem os reconhecerão como
família bendita do Senhor.” (Isaías 61.9)

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Dário Porto; 10h30min: Presb. Fernando Lopes;
19 horas: Presb. Gelbson Improta.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Ednalda da Cruz - Mary Lins;
Noite: Creuza Póvoa
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Visitante, bem-vindo à Catedral
Presbiteriana do Rio
É um privilégio tê-lo(a) conosco, neste culto,
juntamente com a sua família. Sinta-se à
vontade entre nós, na casa do Senhor. Há
Bíblias com Hinário, disponíveis nos
escaninhos dos bancos, use-as. Adoremos
juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja, em sua reunião de
09 de maio, autoconvocou-se para reunir-
se no dia 30 de maio, próxima quarta-feira,
às 18:30h. Pastores e presbíteros estão
convocados e a igreja convidada a orar por
seus líderes espirituais.

Ausência do Pastor Efetivo
O Vice-Presidente do Conselho, Presb.
Guaraci Sathler, em conformidade com o
Art. 39 da CI/IPB, recebeu comunicação
de nosso Pastor Efetivo Rev. Jorge
Patrocínio, informando sua ausência do
campo de trabalho (igreja) por um prazo
de 10 dias, a partir do término de suas férias,
no dia 20/05/2018.

Hoje é o DIP – Dia da Igreja
Perseguida 
O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é
um dia de intercessão pelos cristãos
perseguidos ao redor do mundo. Igrejas do
Brasil inteiro dispõem seus cultos ou parte
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
e perseguição religiosa pelo simples fato de
seguir a Cristo. Essa intolerância acontece
de várias maneiras: por meio do governo,
da sociedade e, principalmente, da família.
E as consequências são, muitas vezes,
encarceramento, agressões físicas e
psicológicas, ameaças, perda de emprego,
além da morte. O Ministério de Missões da
nossa Igreja levará um momento de reflexão
nos cultos, mas também de intercessão para
que o Senhor fortaleça nossos irmãos
perseguidos a perseverar firmes no
Evangelho. 

Hoje!!!  Retratos de Família 
Teremos o fechamento do Mês
da família hoje no culto Vespertino. Após o
culto teremos uma confraternização no hall
da Igreja com um espaço com fotos de
diversas famílias da igreja. Colocaremos as
fotos no painel e ainda teremos a “Noite
dos Caldos” gratuitamente. Participe! Traga
seus familiares para juntos ouvirmos a
Palavra de Deus. E depois nos
confraternizarmos 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!

ECOS da Catedral
Nossos Pequenos Grupos proporcionam,
semanalmente, um ambiente de
encorajamento mútuo, como faziam os
primeiros Cristãos. Jesus nos conectou com
ele, vamos nos concectar com o próximo.
Temos a responsabilidade e o privilégio de
darmos as mãos, como irmãos, e nos
incentivarmos a prosseguir nossa jornada.
Juntos fica mais fácil seguir. Entre em 
contato através do e-
mail ecos@catedralrio.org.br e veja como
se unir a um dos nossos ECOS.  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, Roseane Machado..

Segunda-feira 28: Hebreus2.10-18
Terça-feira 29: Mateus 10.26-32
Quarta-feira 30: Salmo 51.7-17
Quinta-feira 31: Marcos 10.17-27

Sexta-feira 01: 2 Crônicas 16.7-14
Sábado 02: Hebreus 4.14-16
Domingo 03: Isaías 40.27-31

Aniversário de Nascimento
Hoje: Alexandre Themístocles de Vasconcelos Filho, Andréa Nakano Samel, Camila Bastos

Ebendinger, Deise Souza de Ávila, Elizabeth Sabino dos Santos, Marise Cabral de Oliveira
Maciel, Rafaela Gonçalves Dowsley Fernandes, Verena de Miranda Gomes Cunha.

Seg 28: Charles Borges Bezerra da Silva, Ednelson Pereira, João Anderson Nascimento de O.
Paulucci Corrêa Chamarelli, Marcos Vinícius da Silva Santos, Marlene Oliveira da Silva,
Sônia Maria Rodrigues Campello, Wilza Pereira dos Passos.

Ter 29: Célia Maria Sampaio da Silva, Presb. Dário Queiroz Porto, Estêvão Duarte Pinheiro,
Jussara Tolentino Nicácio Trindade, Rosilda Maria de Barros, Tatiane Nunes de Souza,
Thalita Rocha Oliveira, Valdir da Silva Terra.

Qua 30: João Victor de Assunção Mesquita Ferreira.
Qui 31: Carlos de Carvalho Simon, Eduardo Duarte Sacramento, Presb. Henrique João Stutz,
Leila Gomes de Barros Santos, Maria das Graças Fernandes, Marly Nery Fazenda Riitano,

Rebecca Heinzle Sathler, Sérgio Ricardo Coelho, Sônia Maria Sacramento.
Sex 01: Álvaro Leandro dos Santos Filho, João Marcos Nascimento de Oliveira Alvarenga

Amaro, João Pedro Vieira de Sá Vendrami, Matheus Freitas Sayão, Renan Santiago Rodrigues,
Diác. Roberto Rosa de Azeredo, Thais Lauriano de Sousa Ignácio.

Sáb 02: Anderson Luís Neri Fontes, Danúbia Cristina Freitas da Silva, Dominique Melo
Mesquita, Elza Barbosa Pimentel, Esther Araújo Dutra Louviz de Azevedo, Josimar Alves
Botelho, Maria Aparecida P. de A. N. Silva, Yochabel Machado de Souza Corrêa.

Aniversário de Casamento
Hoje: Diác. Adeclen Garcia dos Santos e Elizabeth Sabino dos Santos, Diác. David Pereira

dos Santos e Eucimara Duprat dos Santos, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt e Marco
Aurélio Gomes Bittencourt, Mário da Cruz Stançani e Vânia de Cássia de Araújo Dutra.

Seg 28: Tatiana Campello Lopes e Sérgio de Rezende Lopes Júnior, Thiago Luna de Oliveira
e Luana Moura da Paz de Oliveira.

Ter 29: Presb. João da Costa Cordeiro e Zilá Moreira Chaves Cordeiro, Presb. Altair Lauro
Bazeth e Dulcinete Reis Bazeth.

Qua 30: Marta Maria de Jesus Almeida e Pedro Gregório de Almeida.
Sáb 02: Carlos Alberto Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribeiro, Luciano Pinto de Azevedo e

Fernanda André de Freitas Azevedo.
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“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa campanha prossegue visando à
restauração da fachada de nosso templo. Todo
investimento feito poderá ser integralmente
restituído pelo IR, Imposto de Renda,
utilizando os incentivos fiscais da Lei Rouanet,
até o limite legal de 6% para pessoas físicas e
4% para pessoas jurídicas. O site acima
mencionado traz todos os detalhes necessários
ao seu investimento, que 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

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!

Bíblia Sagrada – Edição
Comemorativa V Centenário da
Reforma.
Ainda temos exemplares com 20% de
desconto, você pode comprá-la aqui na
Catedral, no IRGC ou na AELB.  Adquira
já o seu exemplar!

No 4o com Deus MelhORA- É
HOJE!!!!

Já ouviu aquelas
pessoas

dizendo: ”bom, não
tenho outro jeito de

ajudar, só posso orar
 por você...”?

Como assim,
“só orar”? Ums das
armas que o Cristão
tem se chama
ORAÇÃO. É essa
nossa ação (que não
vemos) que gera uma
Conspiração Celestial, movendo a mão do
Deus invisível para cima de algum problema,
baseado apenas naquela certeza das coisas
que se esperam, na convicção de fatos que
se não veem: a partícula chamada fé. 
É tudo fora do nosso campo de visão
humana, na área onde não tem carne e nem
sangue, mas principados e potestades,
conhecida como regiões celestiais. Os
cristãos desconhecem a intensidade desse
poder de melhORAr totalmente qualquer
situação. Que Brasil nós queremos? Esse que
temos visto?? Uma das dicas dadas pelo
Senhor como modo de sobrevivência do
cristão, não do crente, neste mundo
tenebroso é:
“buscai, pois, em PRIMEIRO lugar, o
seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas”. (Mateus 6.33)
Mas será que Deus atende a quem não o
coloca em primeiro lugar? HOJE, às
17h30, com o Pastor RENATO
PORPINO, teremos MelhORA. Faça
parte da bênção e traga um amigo: “No 4o
com Deus, o melhor lugar para se estar”



Sra. Christa Bona Hecke
Descansou no Senhor, com quase 89 anos,
a Sra. Christa Bona Hecke mãe/sogra de
Carla e Johannes Gaiser em 22/05/18,
depois de lutar por 15 dias contra uma
infecção bacteriana. O enterro ocorreu às
11h de 23/05/18, no Cemitério Parque
Iguaçu em Curitiba. Agradecemos aos
irmãos as orações e solicitamos a
continuação da intercessão pelo consolo do
irmão da Carla: Tomas,  que está muito
desorientado. Com carinho, Carla e
Johannes.

Festa de aniversário do Abrigo
Presbiteriano
Acontecerá no dia 9 de junho, às 10h, a
comemoração do 58º aniversário do Abrigo
Presbiteriano. A tradicional festa começará
com o culto de ação de graças e, em
sequência, uma variada programação. Toda
a igreja é convidada à festa. Participe com a
sua família!

Antecipação da entrega do Material
para a publicação no boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados na
publicação de matéria em nosso boletim. Em
virtude do feriado no dia 31/05, Corpus
Christi, estaremos antecipando o envio do
Boletim para a gráfica. Solicitamos aos líderes
das Sociedades Internas, Ministérios e afins que
nos enviem até o dia 29/05, terça-feira, às 18h,
os materiais que deverão ser publicados. O
material deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um instrumento
de evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O atraso
na coleta do material compromete todo o
processo. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
3916-3850. Para ligar diretamente para um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:
Cantina (Vera): 3873,
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
Gabinete Pastoral (Denise): 3859
Gerência (Diác. Charles): 3863,
Administação (Viviane): 3874,
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Aline): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Secretaria do Conselho (Pb. Paulo Raposo):
3866,
Som (Leandro): 3877.

Visita Pastoral
Foi realizada uma visita pastoral à nossa irmã
Castorina dos Santos Vicente, 101 anos, com
ministração da Ceia do Senhor pelo Rev.
Isaías Cavalcanti, com a participação da SAF
da Igreja: Adriana Maia, Iracema Ferreira
Maia, Lilian Canto Costa e Leila Barros.
Foram momentos muito agradáveis e a
nossa irmã Castorina, lúcida e comunicativa,
participou ativamente da reunião. Que Deus
abençoe essa vida mais que centenária.

Púlpito: Culto Matutino
Pela manhã, às 10:30h, teremos como
pregador o amado Rev. Evaldo Beranger,
ex-pastor da nossa igreja e atual pastor da
IP Luz do Mundo, acompanhado da sua
querida esposa Beatriz, carinhosamente, Bia.
Bem-vindos, estimado pastor e esposa. A
Catedral os recebe com distinção e amor.

Culto de Quinta-Feira
Na próxima quinta-feira, dia 31/05, é
feriado e não haverá Culto. Continuaremos
com os estudos na quinta-feira dia 07 de
maio.

Abre os meus olhos
Com a Tua luz,
Toca o meu coração
Com o Teu amor.
Dá-me entendimento
Da Tua palavra,
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a Ti,
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!

Senhor, eu quero mais Te conhecer…

Abre os meus olhos…

Eu quero ser semelhante a Ti…

Tema da Mensagem:
“Uma Família Com
 a Marca de Deus”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEDICAÇÃO AO SENHOR

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 tratar minha família com amor.
Edifica minha casa para o teu louvor,
A minha família é um presente do Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Maranata”
Recessional



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   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 31Mai18 - Jorge Gorne
Próxima semana: Dom 03Jun18 -  Equipe
B:  George Washington, Jerson Neto, Adeclen
Santos, Adolfo Correia, Elizabeth Sabino, Iracema
Ferreira, José Arteiro, José Vinícius, Victor
Hugo (Púlpito 8h), Ricardo Dowsley (Púlpito
10h30), e Rodrigo Nobre (Púlpito 19h) .  Qui
07Jun18 - Iracema Ferreira
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!
Segurança - Precisamos ser prudentes e vigilantes
quanto à segurança pessoal e patrimonial de nossa
Igreja. Ao verificar uma situação anormal ou
suspeita, avise de imediato aos vigias e Diáconos
para que as medidas necessárias possam ser
tomadas. 
Reunião de Oração - Nesta segunda-feira, 28Mai
às 19h teremos nossa abençoada reunião de
oração. Venha estar conosco estudando a Palavra
de Deus, intercedendo e agradecendo ao Senhor

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ilka Paiva– dia 30, 4ª feira, às 15h, falar
com a coordenadora.
Encontro de Anas -   reunião dia 30, 4ª feira às
14h na Igreja do Rio.

Executiva da CNSAFs—   reuniões dos dias 31
a 03/06 -   em Curitiba. Oremos pela
Confederação Naciona de SAFs.
Reunião Plenária- dia 7 de junho, 5ª feira, às
13h.30 com Momento Ana - Sala Miriam
Duffrayer - às 14h. Plenária no Templo.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião mensal– ocorreu na última terça-feira,
em continuidade ao tema do ano, tratando o
subtema “O Poder da Unidade no Casamento”
O Pr Romer Cardoso, por meio da Palavra,
“desvendou” mais um dos segredos do Amor
conjugal e familiar: praticar uma linguagem
comum com seu cônjuge, cultivar o diálogo,
batalhar juntos, amar e sermos autênticos. Não
perca a próxima reunião mensal. Venha, ouça,
participe! E deixe a Palavra e o Amor de Deus
serem a base sólida do seu Casamento e de sua
Família, sem segredos!
Jantar dos namorados, no dia 05 Jun (terça
feira às 20h) –Será no Restaurante “La Mole”,
Praia de Botafogo, 228 – Loja 102 Edf Argentina”,
– a 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, e adquira
o seu convite. Espaço para apenas 40 casais.
Restam poucos convites.
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 Johannes
e Carla Gaiser, em virtude do falecimento de
Christa Bona Hecke, mãe da nossa querida
Encontreira. A Cerimônia da Esperança Cristã
ocorreu na terça-feira pp, na cidade de Curitiba/
PR. 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)

Liturgia

v

Em Teus braços, eu vou me entregar…

Vem sobre nós…

O nome de Jesus, o nome de Jesus...

Vem sobre nós… 2x

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E

BENS AO SENHOR

Cântico
“Tributo a Yehovah.”

Eu sou grato
Por tudo o que tenho,
Tesouro maior deste mundo
Me foi dado
Como herança eterna
Maior prova de um amor
Tão profundo!

Tenho vida,
Alegria todo tempo,
Tenho amigos, família,
Muitos irmãos.
Foi Jesus meu amigo verdadeiro
Que fez tudo
Ao me dar a salvação!

Louvarei ao Senhor
Em todo tempo
Seu louvor
Estará continuamente
Nos meus lábios,
E também no coração.
Jesus Cristo será sempre
Minha canção!

Yeohah...

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Ondina Brasil

Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Sobre as Águas.”

Se o sol se por
E a noite chegar,
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo.

Se o mar me submergir, a Tua mão
Me traz a tona pra respirar.

E me faz andar sobre as águas...

Tu és o Deus da minha salvação,
És o meu dono, minha paixão,
Minha canção e o meu louvor!

Se o sol se por…

Se o mar me submergir…

Aleluia… 8x

Se o mar me submergir…

Aleluia… 4x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral / Oração pela Igreja
Perseguida

EDIFICAÇÃO NAS

ESCRITURAS SAGRADAS

Leitura Bíblica: Salmo 128.1-6 - Presb. Carlos
Roberto Soares

Cântico
“Semelhante a Ti.”

Senhor, eu quero mais Te conhecer.
Senhor, eu quero mais Te entender.
A Tua face eu quero contemplar,
Ouvir Tua voz e Te obedecer.



Sociedade Internas

Chorai com os que choram – o ECCC também
registra, como forma de carinho e conforto, o
óbito no último dia 20 de Maio, de Débora
Martins, irmã do nosso estimado Encontreiro
Fábio da Nilza “O Senhor a deu, o Senhor a
tomou, bendito seja o nome do Senhor.” (Jó
1:21b).
Compadecidos em meio à dor do próximo –
Informamos, ainda, o falecimento, no último dia
23 de Maio, do Encontreiro Lionel Ferreira
Dias, casado com Nair Amorim Dias e que fizeram
o Encontro Nr 021. A Cerimônia Cristã foi
realizada em Bangu, no dia seguinte. Que a Palavra
de alento console nosso coração e de todos os
familiares enlutados. “Por seu poder, Deus
ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará”
(1º Co 6:14).

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós teremos nossa
super devocional às 17:30 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 Bençãos 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 tem
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 9:00, temos uma classe
só para adolescentes onde podemos aprender
mais sobre a Bíblia e entender mais sobre assuntos
que às vezes nos deixam várias dúvidas! Programe
o seu despertador, tome aquele café reforçado e
venha participar dessa classe conosco!  
Informações - Não deixe de nos seguir nas redes
sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.r io
Facebook: http://www.facebook.com/UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Choramos com os que choram: Oramos ao
Senhor para que envie o seu consolo para a Maria
de Belém Santiago e seu filho André Santiago por
ocasião do falecimento de sua irmã e tia Olaíde
Celina Lima Santiago. Rogamos a Deus que os
abençoe e os guarde e a sua família.
Sorrimos com os que sorriem : Agradecemos a
Deus pela vida de Walquíria por mais um ano de
vida e desejamos ao casal Walquíria e Iaco muitas
felicidades debaixo das bênçãos do Senhor.
Reunião de Oracão: Dia 28/05/18 às 19h! Venha
orar por sua igreja , família, país e por seus projetos.
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 28/05/ 18 às
17h. Você não pode faltar! Louve ao Senhor!
Gratidão: O Grupo de louvor  do Oásis agradece
a Deus a oportunidade de louvar o seu nome e
apresentar a Palavra do Senhor,  no hospital do
Andaraí , em comemoração ao Dia das mães. O
trabalho foi coordenado pela Capelã Sandra que
nos recebeu no hospital, pelo regente Ilen Vargas e
pela presidente Elza.  Agradecemos tambem  a
Deus a oportunidade de louvarmos ao Senhor na
Igreja Batista Farol da Lapa por ocasião do seu 14º
aniversário, a convite da Igreja Batista. Agradecemos
a Deus a oportunidade de louvarmos no culto das
oito horas na Igreja Presbiteriana do Rio. A Deus
toda Honra e toda Glória. A todo o nosso coração
grato.

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 97630-1679.
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

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Atos 2”

ADORAÇÃO EM ESPÍRITO

 E EM VERDADE

Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um

cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras.” (Salmo 96.1)

Congregação: “Cantai ao SENHOR,
bendizei o seu nome; proclamai a sua
salvação, dia após dia.” (Salmo 96.2)

Dirigente: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Salmo 96.3)

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

Todos: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios. Adorai o
SENHOR na beleza da sua santidade.”
(Salmo 96.8-9)

 Cântico
“Aclame ao Senhor/Oh Quão Lindo

Esse Nome é.”

Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há,
Todos os dias
Quero louvar
As maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo,
Força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser,
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei!

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei

Montanhas se prostrem e rujam os mares, ao
som de Teu nome

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
Firmado estarei, sempre Te amarei.

Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!

Meu Jesus, Salvador…
Aclame ao Senhor...
Aclame ao Senhor…

A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo está!

És invencível, Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!

Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus, meu Rei!

Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é, O nome de Jesus! 3x

Cântico
“O Nome de Jesus.”

Em Teus braços,
Eu vou me entregar
Eu os meus medos
Deixo aos pés do altar
Todos os planos meus,
Hoje eu entrego a Ti.
Toma o Teu lugar,
Tu és bem-vindo aqui.

Vem sobre nós,
Manda Tua chuva nesse lugar.

Em tua presença
Vou me derramar

E declarar que és Santo, Deus!
O som do céu
Vamos ouvir,

Sopra teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar

O único nome que salva, Jesus!



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma,

ao SENHOR.” (Salmo 146.1)

Congregação: “Louvarei ao
SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.” (Salmo 146.2)

Todos: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR,” (Salmo 135.1)

10 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Criação e Seu Criador.”

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

62 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Hino de Gratidão.” – 1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração: Diac. Luíz
Cláudio.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

TU ME RESPONDES...”
(SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral / Oração pela Igreja
Perseguida

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: João 2.1 - 11 - Presb. André
Lima
Solista: Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Do que

precisamos de fato?”

Mensagem: Rev. Renato Porpino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Buscai Seu Reino.”

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “O que ouvimos e aprendemos,

o que nos contaram nossos pais,” (Salmo
78.3)

Mulheres: “Não o encobriremos a seus
filhos; contaremos à vindoura geração os
louvores do SENHOR, e o seu poder, e
as maravilhas que fez.” (Salmo 78.4)

Homens: “Graças te rendemos, ó Deus;
graças te rendemos, e invocamos o teu
nome, e declaramos as tuas maravilhas.”
(Salmo 75.1)

Coral: “Cantarei para sempre as tuas
misericórdias, ó SENHOR; os meus
lábios proclamarão a todas as gerações
a tua fidelidade.” (Salmo 89.1)

Todos: “Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua glória, acima dos
céus.” (Salmo 113.4)

18 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus dos Antigos.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma
o fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-11)

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas

Pastorais

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Entretanto, Deus me
tem ouvido e me tem atendido a voz da
oração. Bendito seja Deus, que não me
rejeita a oração, nem aparta de mim a sua
graça.” (Salmo 66.19-20)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Palavra do Ministro de Missões
Oração Pela Igreja Perseguida

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:   Salmos 127 e 128 - Presb.
Assuero Silva
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“A família como agente de transformação

nas mãos de Deus.”

Mensagem: Rev. Evaldo Beranger

DESPEDIDA

E ENVIO

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional


