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Editorial

3 – Uma postura cúltica:
Apresentai-vos diante Dele com
cânticos. (v.3).

Os salvos, exercendo o sacerdócio
real, devem apresentar-se sempre ao rei
Eterno com sacrifício de louvor. A vida em
louvor é a própria oferta. É celebração ao
Rei Eterno. É exaltação permanente ao
Salvador!

É sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus. É o culto racional, espiritual e
ininterrupto. Entrar nos átrios e no Santo
dos Santos, pela mediação de Cristo, com
salmos, hinos e cânticos espirituais. Adorar
com alegria e fervor, sem incerteza na voz.
Adorar com palavras, sentimentos e atitudes.
Adoração integral e íntegra.

4 – Uma convicção inarredável:
Sabemos quem Ele é e quem somos
Nele. (v.3).

Saber que somos filhos de Deus é
condição prévia para o louvor. É culto
consciente e, ao mesmo tempo,
transcendente, na dimensão pessoal e
comunitária.

Somos lembrados de que Deus é o
grande “Javé”: Senhor. Nome destinguido
por suas obras e palavras. Ressalta-se a nossa
identidade: Viemos Dele e pertencemos a
Ele. Afigura-se uma sublime constatação:

Quão favorecido é o nosso relacionamento
com Ele! Somos Dele e Ele é nosso! Há
um pertencimento espiritual recíproco!

5 – Um convite irrecusável: Entrai
nos átrios do Senhor. (v.4).

Temos livre acesso ao Pai pela
mediação de seu Filho Jesus Cristo. Os átrios
são do Senhor e Ele nos convida. As portas
são fechadas aos impuros e abertas aos
santos, aos eleitos de Deus. Somos bem-
vindos! Esta convocação é causa suficiente
para o louvor ao Rei Eterno, Deus e Senhor
nosso! Ele é digno de honra e glória!
Tributemos a Ele adoração e louvor!

6 – Um digno tributo: Deus
exaltado por suas qualidades. (v.5).

Deus é exaltado por seus atributos.
Ele é a essência da bondade, encarnação da
misericórdia, paradigma de santidade da
fidelidade. Ele é tudo e além. E
personificação do amor e merece honra,
glória e louvor eternamente! Adore-o no
tempo, preparando-se para adorá-lo na
eternidade!

Entre agora para adorar; saia
sempre para servir!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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ENTRE PARA ADORAR; SAIA PARA SERVIR!
(Salmo 100.1-5)

“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor...” (v.4). “Servi ao
Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico.” (v.2).

Os verbos adorar e servir se destacam nessa máxima cristã. Adoração e serviço se
identificam e intensificam a dinâmica da vida cristã. Quem adora, serve. Quem não adora,
não serve. A adoração abrangente é-nos requerida como modo de vida. O serviço é
expressão contínua de adoração no que somos, no que sentimos, no que dizemos e no que
fazemos.

O Salmo 100, hino de ingresso ao templo, é um cântico de louvor agradecido,
conhecido também como jubilate (jubilai). O Rei eterno é louvado no universo inteiro,
servido com alegria intensa e amor verdadeiro; exaltado como criador de tudo, bendito
por corações contritos e reconhecido por sua misericódia e fidelidade.

O Salmo evidencia:
1 – Uma celebração jubilosa. (v.1).
O grito jubiloso é semelhante ao brado de homenagem ou ao toque de fanfarra

para o rei. O tom é solene e vibrante. É convocação para a exaltação a Deus. Este versículo
reinvidica o mundo inteiro para Deus. O convite vai além do povo escolhido e atinge
todos os povos da terra. “Terra” aqui significa o mundo inteiro.

H. M. Wright declara, no hino 45:

“O mesmo salmo triunfante, “A Deus louvai! – Cantemos todos!
Em tons de santa exultação, A Deus louvai, que nos remiu,
Por todo o mundo vai subindo E filhos seus e seus herdeiros,
A Deus, autor da redenção.” Em Cristo nos constituiu.”

2 - Uma ordem divina: Servi ao Senhor com alegria. (v.2).
Um ato de adoração, muito corretamente se chama um serviço, um trabalho. É

determinação divina servir; é expressão de gratidão servir com alegria! “Um serviço em
amor é uma resposta agradecida à graça divina. O Deus que nos convoca a servir com a
vida, talentos e dons, nos capacita para a execução eficiente da tarefa com vistas à edificação
da sua Igreja. Servir é privilégio e dever de todos os filhos de Deus que o amam.



Notícias Gerais

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.

 “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.
NPJ: 34.052.324/0001-95

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

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!

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!

ECOS da Catedral
“Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o
bem a todos, especialmente aos da família da
fé.” Gálatas 6:10. Cuidar do próximo é um
privilégio que temos experimentado em
nossos ECOS.  Servir aos irmãos nos
permite crescer como cristão e como
pessoa. Procure um Pequeno Grupo e
venha participar do crescimento de
relacionamentos. Escrevendo para o e-
mail ecos@catedralrio.com.br você vai
receber os detalhes de cada Grupo de
ECOS.

Cantina da Igreja
Excepcionalmente neste domingo, 13/05,
a Cantina da Igreja não abrirá devido às
comemorações do Dia das Mães.

Notícias Gerais
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 e
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. Contamos com
a ajuda e apoio dos irmãos. Ministério de
Missões da Catedral, evangelizando com
você!

APAS
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

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!

No 4o com Deus - PORPINO!!
“Sabemos que Deus não atende a
pecadores; mas, pelo contrário, se alguém teme a
Deus e pratica a sua vontade, a este atende.” (João
9.31)
Você ora? Deus tem atendido suas orações?
No último evento, BARROS, conversamos
que há necessidade de sermos entregues
totalmente à Soberania de Deus. E que, sem
consciência do nosso pecado e na
inconsciência de quem Deus é, na falta de
arrependimento de nossas atitudes
cotidianas, é impossível haver Salvação em
Jesus. No máximo seremos religiosos que
frequentam uma igreja, sem que o Espírito
Santo atue e nem nos molde como barros
na mão do Senhor Jesus, o oleiro.
Deste modo vivemos como qualquer um,
sem salvação, “vivos-mortos”. De tão
distantes de Deus, não conseguimos ouvir
sua voz e não temos como saber para onde
ELE quer nos levar. Pra onde você acha
que está indo? Acha que está fazendo a
vontade de Deus ou apenas convive na igreja
e “bate o seu ponto” dominical? Ao invés
de “ajuntar” você está separando? Deus
ouve a quem nada tem com Ele?
No dia 27 de maio,vamos conversar com
o PASTOR RENATO PORPINO às
17h30 no SAR: No 4o com Deus, o melhor lugar
para se estar.

Aniversário ao Abrigo Presbiteriano
Será no dia 09 de junho, a partir das 10
horas. Participe com a sua família.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   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 17 Mai 18 - Charles Mattos.

Próxima semana: Dom 20Mai18 -
  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 24Mai18 - João Luiz

Reunião de Oração - Nesta segunda-feira,
14 de maio, às 16h teremos mais uma
reunião de oração. Tempo dedicado a
compartilhar a Palavra do Senhor, interceder
por vidas e crises, e sobre tudo agradecer
pela infinita Graça e Bondade do nosso
Deus. Venha estar conosco!

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.

Doação de Medula - Nicolas é uma
criança, sobrinho do Rev Fábio Quintanilha
(IP Thomaz Coelho) que está enfermo e
precisa fazer transplante de medula.
Solicitamos aos irmãos que coloquem o
Pequeno Nicolas em suas orações, 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  Ebenézer - reunião dia 16, 4ª feira,
às 14h30, na casa da Rosa.

Deptº Maria Reis - reunião dia 17, 5ª feira,
na casa da Leonor.

Deptº Ester - reunião dia 19, sábado,  às
14h30, na Igreja.

Deptº Eunice - reunião próximo domingo
dia 20,  às 17h, na sala da rampa.

Deptº Dorcas - reunião
próximo  domingo dia 20, às 17h, sala da
SAF.

Oração e Jejum - dia 15, 3ª feira, às 8h.
Evangelismo na Quinta da Boa Vista -
dia 18, 6ª feira, às 9h30 - Promoção Sinodal.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo -

Tema do Ano:
AMAR, QUAL É O SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – ocorreu
na última terça feira, 8 Maio, tendo como
tema as Relações Familiares – integridade
em tempos de crise, baseado no exemplo
de vida de José do Egito, por intermédio

Sociedade Internas

de uma palavra abençoadora do Pb
Maurício Buraseska.

XXII RECCC – As vagas disponíveis
foram todas preenchidas, porém caso deseje
entrar na fila de espera, entre em contato
com o casal procurador, Rejane e João
Gomes. Será no Mont Blanc – Porto
Marina Resort, em Itacuruçá, de 26 a 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, dia 22 Maio , teremos um
momento de oração de gratidão.
Compareça!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós não
teremos nossa devocional, mas nós teremos
nosso culto às 19:00h. 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 Abril 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 9h, 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.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Parabéns! O Movimento Oasis parabeniza
o nosso Conselheiro Presbítero  Fernando
e a sua  família por ocasião de seu aniversário.
Desejamos que o Senhor o cubra com suas
bênçãos e que os seus sonhos estejam dentro
do coração do Senhor. Deus o abençoe e a
sua família.

Dia das mães: Desejamos  a todas as mães
um Feliz Dia da Mães e rogamos a Deus
por suas vidas e de seus filhos. Que Deus a
todas abençoe.

Reunião de Orac’ão: Dia 14/05/18 às
19h! Venha orar por sua igreja , família, país
e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 14/05/
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. A todos o nosso
coração grato.



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ora, àquele que é poderoso

para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério
guardado em silêncio nos tempos
eternos,” (Romanos 16.25)

Congregação: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo
o mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.26)

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.27)

39 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Exaltação e Louvor.” – 1ª e 2ª 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

172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Chuvas de Bênçãos” - 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Leandro
Trindade

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Lucas 22.14-15, 19-20 -
Presb. Paulo Raposo
Grupo Sole Deo

Tema da mensagem:
“O Cálice da Nova Aliança.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Grupo Sole Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (I CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

132 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vivificação.”

Cântico
“Tudo Que Jesus Conquistou.”

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.
Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo. (2 vezes)

Ministração do Vinho

222 HNC - (Hinário Novo Cântico)

Liturgia

“Mais Perto da Cruz.”

Cântico
“Há Momentos.”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem,   (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR;” (HEBREUS 12.28)

Cântico
“Como é Precioso, Irmão.”

Como é precioso, irmão,

Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão!”

Eu sou um com você
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Anotações
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Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO

DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 108.1)

Mulheres: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 108.2)

Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.”  (Salmo 108.3)

Coral: “Porque acima dos céus se eleva a
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para
além das nuvens.” (Salmo 108.4)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória,” (Salmo 108.5)

26 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Grandioso És Tu”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO

DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-
se o que recebera cinco talentos, entregou
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me
cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos
que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem,
servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre
o muito te colocarei; entra no gozo do teu
senhor.” (Mateus 25.20-21)

297 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Chamada Final”

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor em sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar.

Pois pra Te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o Teu querer,
Faze o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. David
Pereira
Pastorais

Homenagem às Mães

397 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Por Minha Boa Mãe”

Leitura Alternada:
Dirigente: “Mulher virtuosa, quem a

achará? O seu valor muito excede o de
finas joias. O coração do seu marido
confia nela, e não haverá falta de ganho.”
(Provérbios 31.10 e 11)

Mães: “A força e a dignidade são os seus
vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não
tem preocupações. Levantam-se seus
filhos e lhe chamam ditosa; seu marido a
louva, dizendo:” (Provérbios 31. 25 e 28)

Todos: “Muitas mulheres procedem
virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
Enganosa é a graça, e vã, a formosura,
mas a mulher que teme ao SENHOR,
essa será louvada.” (Provérbios 31.29 e
30)

Homenagem à Mãe de 2018:
Alice Lugarinho

Oração de Gratidão Pelas Mães

Liturgia

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Quanto a mim,
porém, SENHOR, faço a ti, em tempo
favorável, a minha oração. Responde-
me, ó Deus, pela riqueza da tua graça;
pela tua fidel idade em socorrer.
Responde-me, SENHOR, pois
compassiva é a tua graça; volta-te para
mim segundo a riqueza das  tuas
misericórdias.” (Salmo 69. 13 e 16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Rute 4.13-22 - Presb. Renan
Jardim
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Uma Explosão de Amor.”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

DESPEDIDA E ENVIO

178 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Excelência do Amor”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Vem, esta é a hora”

ADORAÇÃO EM ESPÍRITO

E EM VERDADE

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvai ao SENHOR, vós

todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)

Congregação: “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!” (Salmo 117.2)

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

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

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

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 céu.
Humilde vieste a Terra que criaste,
Por amor pobre se fez

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

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

Cântico
“Alfa e Omega”

Não há outro como Tu,
Soberano e fiel.
Não há outro como Tu.

Reina sobre a terra e céus,
És o Alfa e Ômega,
Início e Fim.
És o ar que eu respiro,
Tudo pra mim.
Tu és Jesus, Tu és Jesus!

Alfa e Ômega,
Início e Fim.
Tudo pra mim!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E
BENS AO SENHOR

Cântico
“Eu Te Agradeço”

Hoje acordei com a intenção
De te falar tudo que eu vi,
E percebi você fazendo a mim,
Sem merecer me dando de melhor

A tempestade passou,

Quando eu ouvia só trovões.
Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu,
Depois da chuva que me encharcou.

Eu te agradeço.
Só te agradeço.
Eu te agradeço.
Por toda graça que me deu,
Todo amor que ofereceu
Sem eu merecer.
Eu te agradeço
Pois sei que um dia me escolheu,
E entregou tudo que era seu.
E me fez viver

Oração de Consagração: Diác. João
Henrique

Pastorais

Poesia: Rev. Isaías Cavalcanti

Oração de Gratidão Pelas Mães

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Deus Me Ama”

Mesmo sendo assim
Pobre pecador,
Deus me ama.
Mesmo sendo falho,
Mesmo sem merecer,
Deus me ama.
Se estou forte,
Se eu estou de pé,
Deus me ama
Se estou fraco
Se eu estou caído,
Ele não deixa de me amar

Sem o seu amor,
Sem o seu perdão

O que seria de mim?
Deus me amou tanto
Que entregou seu filho
Para morrer em meu lugar

Deus me ama
E o seu amor é tão grande,
incondicional
Deus me ama
E ele está sempre
De braços abertos pra mim

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NAS

ESCRITURAS SAGRADAS

Leitura Bíblica: Ap 3.14-21 - Presb. Roberto
Corrêa

Cântico
“Tu És a Razão”

Descobri que pode ser
Tão diferente com você
Não se pode suspeitar
Dos seus caminhos

Sempre é tempo de viver,
Uma nova história escrever
O Deus que não cansa
De me surpreender

Tu és a razão do meu respirar
O som que eu busco
É pra te fazer sorrir
E a cada estação
Eu quero passar,
Descobrindo a beleza
De contigo andar.

Tema da Mensagem:
“Como ser restaurado”

Mensagem: Rev. Renato Porpino
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DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Quebrantado”

Eu olho para cruz
E para cruz eu vou
Do seu sofrer participar,
Da sua obra vou cantar.

Meu Salvador
Na cruz mostrou
O amor do pai,
O justo Deus.

Pela cruz, me chamou,
Gentilmente me atraiu e eu,
Sem palavras me aproximo

Quebrantado por seu amor.

Imerecida vida
De graça recebi,
Por sua cruz
Da morte me livrou.

Trouxe-me a vida,
Eu estava condenado,
Mas agora pela cruz
Eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor:
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “Eu Vou Seguir Com Fé”
Recessional

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

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ana Clélia de Freitas, Felipe Eduardo de Jesus Oliveira, Jurema de Fátima Dias do Amaral, Lair

Lílian Zamboni, Maria Luísa Martins Mynssen Miranda de Freitas, Mônica Faria Baptista Faria,
Romélia Torres de Alencar, Sônia Regina Ferreira dos Santos.

Seg 14: Ana Olímpia Maia dos Santos Camboim, Moacir Borges Júnior, Samuel Gomes Aureliano,
Sofia Luíza Souza Lancellotti.

Ter 15: Adriana Andrade da Silva Reis, Alamir Rodrigues dos Santos, Carolline Trece Marques,  Patrícia
Francisco Matheus, Reinaldo Lima Santiago.

Qua 16: Gilberto Alves de Sá, Presb. João da Costa Cordeiro, Leda Machado Louro, Luíza de Oliveira
Machado, Maria Raimunda Nunes Molar, Norma Gomes da Silva, Pedro Henrique de Oliveira
Cruz.

Qui 17: Antônio João Queiroz Lima, Eros Ramos Plácido, Everaldo Lopes Rodeiro, Marcelo Martins
Cruz, Marlúcia Neri Stefansen, Paulo Eduardo Lima Farias, Samuel Lira dos Santos.

Sex 18: Carmem Lúcia de Almeida Ferraz, Castorina dos Santos Vicente, Luiz Henrique Davi de
Lemos, Paulo Antônio Maia Goetze Nunes.

Sáb 19: Josmar Lázaro de Oliveira Smith, Lina Maria Rodrigues Pinheiro, Lúcia Helena Guimarães
D´Assunção.

Aniversário De Casamento
Hoje: Vera Lúcia Santos Gonçalves e Valdir Lopes Gonçalves, João Marcos Nascimento de Oliveira

Alvarenga e Rafaela Santos de Lima Alvarenga Amaro.
Seg 14: Nazarete Ana da Silva Silveira e Nildo Ferreira da Silva, Carine Gripp Couto Monte Santo e

Gláucio César Monte Santo.
Ter 15: Leonardo Andrade da Silva Reis e Haydira de Cássia Serra de Melo Reis.
Qua 16: Renilton Barbosa Leão e Lenira Simões Câmara Leão, Carla Adriana Rosa Fitzner e Douglas

Fitzner da Conceição.
Qui 17: Ana Paula Leite Fernandes Caseira e Geraldo Loureiro Muniz.
Sex 18: Zely Luciano de Freitas e Autenegro de Freitas, Keler Cristina de Figueiredo da Silva e João

Carlos Tavares da Silva.
Sáb 19: Sérgio Manoel de Souza e Wanda Paulo de Souza, Gilza Nunes de Oliveira Souza e Edson

Souza.

Segunda-feira 14: Salmo 118.19-29
Terça-feira 15: Hebreus 10.5-18
Quarta-feira 16: Zacarias 2
Quinta-feira 17: Atos 2.42-47

Sexta-feira 18: 2 Crônicas 20.1-13
Sábado 19: Salmo 42
Domingo 20: Números 7.1-9



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Nélio Quaresma; 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha;
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Ruy Coelho; 10h30min: Presb. Walter José; 19 horas:
Presb. Adibe Santos

 - QR CODE -
Boletim Digital

Constância é a palavra-chave.
Texto base: Efésios 4: 14-19

“ (...) para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos
com poder, mediante o seu Espírito no homem interior”. Ef 4: 16

Ao escrever este texto, Paulo deseja profundamente ver a igreja de Éfeso fortalecida
interiormente pelo Espírito Santo de Deus. E assim Deus deseja que seja conosco como
igreja.  Que sejamos uma igreja fortalecida nEle. Uma igreja que não viva apenas de aparência,
fingindo algo que não é. Isso só é possível acontecer quando Cristo habita verdadeiramente
em nosso coração e estamos enraizados no amor dEle (versículo 17). A raiz de uma árvore
tem como função retirar a água e nutrientes que a planta precisa do solo, ou seja, é o que dá
vida a ela, se tiramos uma raiz de uma planta, ela morre. O amor dEle só pode ter raiz em
nosso coração quando nós compreendemos minimamente a intensidade do amor do Pai por
nós (versículo 18).

Nas nossas relações interpessoais, só conhecemos bem uma pessoa quando nos
relacionamos profundamente com ela. Quando dedicamos tempo a ela. Quando estamos
constantemente junto dessa pessoa. E não é diferente com Deus. Só o conheceremos
verdadeiramente, só saberemos reconhecer sua Voz e seu desejo para nossa vida quando
tivermos intimidade com Ele. O grande problema é que na maioria das vezes falta constância
no nosso relacionamento com o Pai. Enquanto isso, possuímos muito mais dessa constância
com as nossas séries, nossos livros, nossas saídas com amigos, nosso futebol e outras atividades
da nossa vida.  Quanto mais convivemos com uma pessoa, mais características dessa pessoa
nós tendemos a possuir, e assim é com Deus. Quanto mais intimidade, mais parecidos com
Ele nos tornamos. Cristo deseja que provemos a plenitude da presença dEle. Ele deseja e
anseia por ter um relacionamento íntimo conosco. E não há possibilidade de sermos, como
igreja, uma boa noiva, se não temos intimidade com o nosso noivo. E esse é o relacionamento
mais importante de nossas vidas, precisa ser nossa maior prioridade. Só assim provaremos da
Plenitude do Pai e passaremos a conhecer melhor do Seu amor que excede todo entendimento.

Carol do Vinícius

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. Essa sexta
reverendo Alex Barbosa – IP Grajaú. 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.


