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Editorial
Ele foi aprovado por Deus para cumprir a
missão de salvar.

2.Tipos de Provação.
A) Perda de entes queridos.

B) Perda de bens materiais.

C) Doenças graves

D) Sofrimento intenso.

E) Problemas complexos.

“Cada crise pode representar a hora em que
Deus dá início a novas dimensões em nossas
vidas.”

3. Benefícios da Provação.
A) Alegria Espiritual Profunda.

“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o
passardes por várias provações.” (Tiago 1.2)

B) Produz Perseverança.
“sabendo que a provação da vossa fé, uma vez
confirmada, produz perseverança;” (Tiago 1.3)

C) Gera Maturidade Espiritual.
“Ora, a perseverança deve ter ação completa, para
que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.”
(Tiago 1.4)

Perfeição. “... para que sejais
perfeitos...” Integridade. “...e integros...”
Plenitude Espiritual. “...em nada
deficientes...”

D)A Bem-Aventurança Espiritual.
“Bem-aventurado o homem que suporta, com
perseverança a provação...” (Tiago 1.12a)

E) Receberá a coroa da vida.
“... porque, depois de ter sido aprovado, receberá a
coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que
amam.” (Tiago 1.12b)

Aplicação:
1 – A provação concientiza-nos dos

nossos limites.
2 – Promove subordinação à vontade

soberana de Deus.
3 – Permite o amadurecimento

espiritual.
4 – Gera o crescimento espiritual.
5 – Estimula a total dependência de

Deus.

Conclusão:
“Quando somos postos à prova,

revelamos exatamente os recursos
escondidos do nosso caráter.” Anne Johsen

As provações podem ser recebidas
com uma alegria singular quando existe o
conhecimento de que elas são permitidas
por Deus para um determinado propósito.
São provações na fé, dadas para que a
perseverança seja desenvolvida. E, por
recompensa, a perseverança desenvolve a
maturidade do caráter cristão.

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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O Cristão e a Provação

“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a
provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação

completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta,
com perseverança, a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o

Senhor prometeu aos que o amam.” (Tiago 1.2-4, 12)

“Senhor, não te rogamos tranquilidade, apenas te pedimos fortaleza e graça para
vencer as provações.” Savonarola

“O diamante não pode ser polido sem a fricção, nem o homem aperfeiçoado sem
as provações.” Provérbio Chinês

“A provação é a escola da confiança.” Eleonor Doan.

Provação: situação aflitiva para nos testar; processo de sofrimento, permitido por
Deus, visando à comprovação da fé e da perseverança.

1. Origem da Provação.

A) A Origem Divina.
Deus, soberanamente, permite a provação, sem que haja punição de pecado, para

testar a nossa fé nele e amor por ele. Jó é um exemplo de servo de Deus provado em sua
fé e amor.  (Jó 1.6-21)

B) Não é Tentação.
A tentação é o desejo de pecar, de fazer o mal, de desobedecer à vontade de Deus.
A tentação é manifestação da própria natureza humana. Deus não tenta ninguém.
“Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal

e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai
e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera
a morte”. (Tiago 1.13-15)

C) Não é Disciplina.
A punição vem quando há desobediância e infidelidade a Deus. Quando há pecado

e rebeldia contra Deus. “Deus corrige (disciplina) a quem ama”.

D) Cristo Foi Testado, Provado no Deserto.
(Mateus 4.1.11) Ele não tinha pecado.



Notícias Gerais

Ilustre Visitante, Seja Bem-Vindo (a) à
Catedral Presbiteriana
Sentimo-nos honrados com a sua presença
e de sua família. Sinta-se aqui como se
estivesse na sua própria Igreja. Há bíblias
com hinário nos escaninhos dos bancos, use-
as. Adoremos juntos ao Senhor!

Festa de Aniversário do Abrigo
Presbiteriano
O Abrigo Presbiteriano comemora 58 anos
e a festa acontecerá no próximo sábado, dia
9, a partir das 10 horas. Por isso, esperamos
contar com a sua participação. Início às 10
h da manhã com Culto de Ações de Graças
e celebração da Santa Ceia e a seguir, teremos
diversas atividades, com lanchonete
funcionando, um tradicional churrasco,
atividades para todas as idades e, ao final, o
Chá da Lalá que conta com a colaboração
de diversas SAFs.
Estamos localizados na rua Lins de
Vasconcelos, 419 e temos um
estacionamento com vagas limitadas. Por
isso, sugerimos que todos cheguem cedo
para aproveitar o dia e se confraternizar com
as senhoras moradoras na instituição.
Participe com a sua família!

Culto Semanal, de Quinta-feira, às
18:30h.
Na próxima quinta-feira o tema abordado
será “depressão”, e o Rev. Isaías Cavalcanti
ministrará o estudo. Participe com a sua
família. É tempo de crescer no
conhecimento e fortalecer-se na fé.

XX Feira Missionária das Nações
Grave esta data na sua agenda e em seu
coração. Acontecerá no dia 18 de Agosto,
aqui em nossa igreja. Juntos vamos fazer a
diferença!  Um mundo de bênçãos espera
por você!

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!

Café da Manhã Missionário.
O projeto Palavra Contada convida você
para uma manhã deliciosa com muitas
guloseimas, bazar missionário cheio de
novidades e momento devocional com a
Leninha. Venha, traga um amigo e colabore
com a sua doação: Dia: 09/06, às 9h, valor:
R$ 15,00. Com certeza você fará mais feliz
uma criança do Sertão de Alagoas.

“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

Notícias Gerais

Congresso na Missão Vida em Goiás
No último final de semana, dia 23 a 26 de
maio, aconteceu o XIII Congresso de
Pastores e Líderes do Centro-Oeste da
Missão Vida. Um grupo de irmãos da nossa
igreja participou com muita alegria deste
evento. O Senhor Deus ministrou
profundamente a sua Palavra nos corações
que estavam presente. Os preletores foram:
Dr. Philip Yancey, Pastor Gary Sknner, Pastor
Paulo Mazzoni, Pastor Irland Azevedo e o
pastor Wildo Gomes.  A Missão Vida,
primeiro Centro de Recuperação de
Mendigos do Brasil, foi fundada em 1983,
pelo Rev.  Wildo Gomes dos
Anjos. Ele  buscou instituições que
abrigassem moradores de rua, porém
descobriu que elas não existiam. Então, usou
seu salário para pagar hospedagens em
pensões e novamente, encontrou mais um
obstáculo: o preconceito.  Em oração ele
pedia: “Senhor, se tu amas mesmo estas
pessoas e se preocupa com elas, use minha
vida para ajudá-las.” E assim foi feito.
Usando o dinheiro que economizava para
a compra de um carro e a ajuda da mão-
de-obra de ex- moradores de rua, juntos
construíram um local que comportava 12
pessoas. No início, os recursos eram poucos
e não havia ajuda. Entretanto, a fé prevaleceu
e Deus cumpriu suas promessas. Parceiros
se uniram ao fundador e o projeto se
concretizou. Atualmente, a Missão Vida
também desenvolve atividades voltadas
para a população carente e está presente em:
Anápolis, Brasília, Uberlândia, Camaçari,
Governador Valadares, Saquarema e
Londrina. A nossa Igreja tem apoiado a
Missão Vida e acredita que nosso Deus
liberta, restaura e nos usa para fazermos a
diferença em seu nome.

Pão Diário
“Se alguém serve, faça-o na força que Deus
supre, para que, em todas as coisas, seja Deus
glorificado.” 1Pedro 4.11. Mesmo quando
tudo parece não ter significado, Deus tem um
proprosito para sua vida.
 

Projeto Palavra Contada 
Estamos na etapa final do Projeto Palavra
Contada e as doações estão chegando! Com
a graça de Deus  a Catedral Presbiteriana do
Rio abençoará muitas crianças na cidade de
Delmiro Gouveia em Alagoas. Um grupo de
irmãs estarão visitando e levando todo material
a Congregação Presbiteriana. Uma iniciativa
do Ministério de Missões da nossa Igreja.
Acreditamos que juntos podemos fazer a
diferença nas vidas das pessoas através do
amor  de Deus. Montaremos a biblioteca e
Brinquedoteca e ainda levaremos roupas, kits
higiênicos e escolares. Participe! Maiores
informações com Cilene, Daniele, Sabrina,
Angelucia e Leninha.
 
Retrato de Família e Noite dos Caldos 
Acontecerá no dia 10 de junho, após o culto
Vespertino. Teremos uma exposição de
fotos de famílias da nossa igreja e caldos
deliciosos de graça. Será um momento de
comunhão e muita alegria para todos
nós.  Ainda dá tempo de você trazer a foto
da sua família e deixar na recepção.
Aproveite a oportunidade e convide seus
familiares! Teremos um momento de oração
no culto  por todas as famílias.  

6ª Festa da Família de Deus, na Roça 2018
Vem aí sô!... Reserve
a data. Será no
sábado, 30 de
Junho, das 11h às
17h. Os convites
começam a ser
vendidos a partir
de hoje, 03 Junho,
na área de convivência, em frente a Cantina,
após os Cultos. Não deixe para última hora.
Garanta seu convite e de seus familiares e
amigos! . Pessoas de outras Igrejas poderão
participar, desde que convidadas por um
membro da Catedral. Serão momentos de
muita comunhão e alegria, das famílias, na
presença do nosso Deus. Prepare-se! Vai ser
“bão” por demais. 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
Você tem pensado no seu crescimento
espiritual? Por que não compartilhar com
amigos e irmãos áreas de sua vida em que
você quer crescer? Nossos ECOS podem
ajudá-lo neste sentido. Encontros semanais,
num ambiente aconchegante e com um
pequeno número  de pessoas, facilitam a
comunhão. Venha experimentar! Lembre-
se:”cada pequeno passo de fé é um passo
gigante de crescimento.”
Entre em contato conosco pelo e-
mail ecos@catedralrio.org.br e faça uma
visita a um de nossos grupos. Estamos em
várias partes: na Barra, na Ilha do
Governador, na Tijuca, em Laranjeiras, no
Centro, no Leme/Copacabana, em
Guadalupe, em Vila Isabel, em Caxias e em
Niterói.

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. Na semana que
há feriados a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. 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.

Agendamento de salas na igreja
Para solicitar o agendamento de uma sala
na igreja é preciso enviar um e-mail para
agenda.igreja@catedralrio.org.br., contendo
as seguintes informações: nome do evento,
a data e a hora, a sala solicitada, o tempo de
utilização, a quantidade de pessoas previstas
e o contato com o responsável pelo evento.
Lembrando que as marcações não são mais
realizadas pela secretaria da igreja.

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.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   
Dom 03 Jun 18 -  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 07 Jun18 - Iracema Ferreira

Próxima semana: Dom 10 Jun18 -
Equipe C:  Roberto Marinho, Willians
Araújo, Antônio Renato, Carlos Cândido,
Charles Mattos, David Pereira, João
Henrique, Leandro Trindade,
Sérgio Santos (Púlpito 8h),
Lilian Canto (Púlpito 10h30), e
Mário Sérgio (Púlpito 19h) .  
Qui 14 Jun 18 - David Pereira

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de Reunião
Ordinária em 04 de Junho de 2018, às 19h.
Desde já esteja em oração por nossa reunião,
venha com alegria e disposição realizar a
Obra que o Senhor confiou em nossas mãos.

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.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Plenária - dia 7, 5ª feira, às 13:30h
Momento Ana, sala Miriam Duffrayer; às
14h30 , Plenária no templo.

Aniversário Abrigo Presbiteriano Dia 09,
sábado, a partir das 10h. 
Culto ao Senhor com Santa Ceia; 
Lanchonete– a cargo da SAF RIO — cada
sócia levará um prato de salgado ou doce; 
Churrasco às 12h. Chá da Lalá—às 15h;
Shopping Melhor do usado. Convites à
venda no local.

Visita ao Instituto Casa Roberto
Marinho— Dia 12 às 14h. Rua Cosme
Velho 1105 . Estacionamento no Local. 
Entrada  10,00—R$ 4,50 (idoso) - Inscrição
com Leonor Accioly.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano:
 AMAR, QUAL É O SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – a
próxima reunião será no dia 12 junho (terça-
feira), prosseguindo com o tema Relações
Familiares – através da reflexão sobre
personagens bíblicos. Venha também
estar conosco, buscando o Senhor das



Sociedade Internas

Bênçãos! Casais que ainda não fizeram
Encontro de Casais podem participar da
nossas reuniões de Estudo e Oração, ou das
Reuniões Mensais.

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. Praticamente
todos os convites foram repassados, e
vamos desfrutar momentos agradáveis com
um povo alegre e abençoado.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam, nesta semana, mais um
aniversário de casamento, desejando que as
bênçãos de Deus sejam derramadas sobre
cada família. Na próxima Reunião Mensal
teremos um momento de oração de
gratidão. Compareça!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Parabenizamos o Pastor Isaias
Cavalcante pela indicação para Pastor
Efetivo de nossa Igreja.   Deus é
misericordioso e justo, levantando as forças
do irmão para mais esta tarefa, que será
abençoada.

Nossa próxima reunião será em 17 de
junho, aguarde mais notícias. Palestrantes de
nosso Acampamento: Pastor Joel Theodoro
e Roberta, sua esposa. Marque 3 a 5 de
agosto, valor de investimento R$ 255,00.
Procure o tesoureiro Jonas de Souza e faça
sua inscrição, no hall da cantina após o culto
das 10:30h aos domingos.
CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.

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.

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Orac’ão: Dia 04/06/18 às
19h! Venha orar por sua igreja , família,
país e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 04/
06/ 18 às 17h. Você não pode faltar!
Louve ao Senhor!

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

“LOUVAREI AO SENHOR

DURANTE A MINHA VIDA...”
 (SALMO 146.2)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Render-te-ei graças, SENHOR,

de todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.” (Salmo
138.1)

Congregação: “Prostrar-me-ei para o teu
santo templo e louvarei o teu nome, por
causa da tua misericórdia e da tua
verdade, pois magnificaste acima de tudo
o teu nome e a tua palavra.” (Salmo 138.2)

Dirigente: “Louvai ao SENHOR, vós
todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)

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

3 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Igreja em Adoração.”

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

33 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Maravilhas Divinas.” – 1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração: Diac. Vitor
Hugo.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS,
POIS TU ME RESPONDES...”

(SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Hb 4.13 - Presb. Dário Porto
Coral Simonton

Tema da mensagem:
“Tu És Deus que vês.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“A Alegria Está no Coração.”

A alegria está no coração
De quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele
Que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso
Que vem do nosso Senhor
È o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus

Aleluia (7x)
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Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Tende em vós o mesmo

sentimento que houve também em Cristo
Jesus,” (Filipenses 2.5)

Mulheres: “Pois ele, subsistindo em forma
de Deus, não julgou como usurpação o
ser igual a Deus;” (Filipenses 2.6)

Homens: “Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-
se em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana,”
(Filipenses 2.7)

Coral: “A si mesmo se humilhou, tornando-
se obediente até à morte e morte de
cruz.” (Filipenses 2.8)

Dirigentes: “Pelo que também Deus o
exaltou sobremaneira e lhe deu o nome
que está acima de todo nome, para que
ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra,”
(Filipenses 2.9-10)

Todos: “E toda língua confesse que Jesus Cristo
é Senhor, para glória de Deus Pai. Ao Deus
único e sábio seja dada glória, por meio de
Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Filipenses 2.11; Romanos 16.27)

47 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor e Glória.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

153 HPCC - (Hinário Para o Culto Cristão)
“Já Refulge a Glória Eterna.”

1. Já refulge a glória eterna
De Jesus, o Rei dos reis;
Breve os reinos deste mundo
Seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda

Mais se mostram cada vez.
Vencendo vem Jesus!

Glória! Glória! Aleluia!
Glória! Glória! Aleluia!
Glória! Glória! Aleluia!

Vencendo vem Jesus!

2. O clarim que chama os crentes
A batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
Multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
Seu furor já demonstrou.
Vencendo vem Jesus!

3. Eis que em glória refulgente
Sobre as nuvens descerá,
E as nações e os reis da terra
Com poder governará.
Sim, em paz e santidade,
Toda a terra regerá.
Vencendo vem Jesus!

4. E por fim, entronizado,
As nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos
O Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes,
Lá no Céu irão cantar:
Venceu o rei Jesus!

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

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley

Pastorais

Recepção do Pastor Efetivo da Igreja:
Rev. Isaías Cavalcanti - Conselho

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Fernando Lopes
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

Liturgia

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma do pão,
e beba do cálice; Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça.”
(I Coríntios 11.28; I João 1.9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O DEUS REDENTOR

Ceia do Senhor: Mateus 26.26-30
Ministração do Pão

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

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo.”

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho

266 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rude Cruz.”

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!

DEDICAÇÃO AO SENHOR JESUS CRISTO

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!
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Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio

ADORAÇÃO EM ESPÍRITO

 E EM VERDADE

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

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

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

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

Congregação: “Gloriar-se-á no
SENHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão.” (Salmo 34.2)

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

 Cântico
“Jesus, Em Tua Presença.”

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

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada, agora brilha,
E cada dia brilha mais!

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

Cântico
“Vim Para Adorar-te.”

Luz do mundo vieste a terra
Pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te,
Quero contigo viver.

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

Eterno rei, exaltado nas alturas,
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste,
Por amor pobre se fez!

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

Cântico
“Ao Que é Digno de Receber.”

Ao que é digno
De receber a glória.
Ao que é digno
De receber louvor.

Ao que é digno
De receber a glória.
Ao que é digno
De receber louvor.

Levantemos nossas mãos
E adoremos A Jesus,
Cordeiro de Glória!

Exaltemos sua incomparável majestade.
Ao que vive pra sempre,
Ao grande Eu sou,
A Jesus!!!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO

SENHOR

Cântico
“Eu Te Agradeço.”

Eu te agradeço, Deus
Por te lembrares de mim
E pelo teu favor
E o que me faz crescer

Eu vivo pela fé, e não vacilo
Eu não paro, eu não desisto
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você acreditou e isso é tudo
Só vivo pra você
Não sou do mundo, não

A honra, a glória, a força
O louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus

Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não
Me deixou morrer
E nem desanimar

E como aquela mãe, que não desiste
você não se esqueceu, você insiste

Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre
Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Confia no
SENHOR e faze o bem; habita na terra
e alimenta-te da verdade. Agrada-te do
SENHOR, e ele satisfará os desejos do
teu coração. Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.”
(Salmo 37.3-5)

Motivos de Oração

Cântico
“Se Eu Me Humilhar.”

Neste lugar Tu és real
Vou me entregar totalmente
O Teu toque abriu os olhos
Do meu coração
Eu posso enxergar e entender

Se eu me humilhar
Diante do Teu Altar
E sacrificar aquilo que me custar
Tu inclinarás os Teus ouvidos
Ao meu clamor

Mais vale um dia
No centro do Teu querer
Que toda a vida
Sem jamais Te conhecer
Tu és minha fonte,
Minha colheita, minha herança

A minha fonte é o Teu amor
Minha colheita é o Teu amor
Minha herança é o Teu amor

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NAS ESCRITURAS SAGRADAS

Leitura Bíblica: Lucas 23.39-43 - Presb.
Gelbson Improta

Grupo de Louvor da Catedral

Tema da Mensagem:
“A Um Passo

da Eternidade”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

DEDICAÇÃO AO

SENHOR

Cântico
“Deus Continua Sendo Bom”

Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres



Que ouve a nossa oração,
Que se faz presente aqui.

Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez
Mas sem duvidar, mas sem duvidar
Que Ele continua sendo bom,
Que Ele continua sendo Deus

Então chega o dia de viver
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até
O que não se pode ver

Anotações
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Chega o dia de entender,
Até ouvir um “não” de Deus,
Mas sem duvidar,
Mas sem duvidar
Que Ele continua sendo bom,
Que Ele continua sendo Deus

Bênção Apostólica
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Recessional

Segunda-feira 04: 1 Pedro .1-11
Terça-feira 05: João 17.1-11
Quarta-feira 06: Salmo 119.71-75
Quinta-feira 07: Marcos 5.1-20

Sexta-feira 08: Filipenses 1.12-26
Sábado 09: Filipenses 2.1-11
Domingo 10: Apocalipse 2.12-17

Aniversário de Nascimetno

Hoje: Ana Maria Tavares Pereira Motta, Gabriel Figueiredo Turl Lemos, Lwafu – Patrice,
Marta Glória Viana Tiradentes, Samuel Gonçalves Dias, Vera Lúcia Rodrigues de Souza.

Seg 04: Diác. Jerson Costa Ferreira, Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo César
Cassiano Pereira, Raquel Castilho da Silva.

Ter 05: Ariel Gomes de Lima, Hilda Silva Nogueira, Janete de Brito Prieto Giffoni, Presb.
William Martins Castelano.

Qua 06: Cláudia Cristina Silva Alves, Washington Luiz Pereira da Silva.

Qui 07: Vanessa Corbage Engelberg, Wolney Pereira Teixeira.

Sex 08: Djalma Vieira de Souza Neto, Juny Boechat Leite, Marcelo Luís Mendes Soares da
Silva, Vera Regina Borges de Azeredo.

Sáb 09: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Irani da Silva Pereira, Manuela
Morais Abdo, Nazira Araújo França, Newton Rebouças Galvão, Tânia Maria Batista.

Aniversário de Casamento

Seg 04: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso.

Ter 05: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinícius Evangelista de Souza Leão.

Qua 06: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi.

Sáb 09: Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco.

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



ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Getro Cunha; 10h30min: Presb. Guaraci Sathler;
19 horas: Presb. Guilherme Sayão.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Amália Sena - Cidinha Pereira - Theresinha Pereira;    Noite:
Adriana Rocha

 - QR CODE -
Boletim Digital

Servir Por Algo Maior

“Nisto conhecemos o que é o amor : Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos
irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.” 1

João 3.16-18
Em resumo, o comodismo ocorre quando não queremos envolvimento com nada que possa

nos tirar do nosso conforto, quando não queremos estar à disposição de nada e ninguém, mas apenas
dos nossos desejos, vontades e anseios.

Acontece que ninguém foi chamado por Deus para ficar de braços cruzados, muito menos
para ser servido. O chamado de Deus em nossas vidas tem relação com aquilo que Ele deseja realizar
em nós e através de nós para benefício daqueles que estão a nossa volta

A nova vida que recebemos de Deus, em Jesus, é uma graça que não deve ser desperdiçada
com nossos caprichos e mimos egoístas, mas deve ser vivida em amor e serviço a Deus e ao próximo.
Neste sentido, somos chamados a demonstrar um amor que não está apenas no nível do discurso, mas
também em atos e ações em benefício do outro.

Um reflexo natural para demonstrar este amor que está em nós é a disposição para as coisas
do Reino. E, se de fato, fomos alcançados pelo amor de Deus, esse amor será o gerador da disposição
e o impulsionador para o serviço cristão. Com isso, não é que alguém que tenha nascido de
novo tenha que ser disposto, mas que alguém que nasceu de novo é disposto para o serviço de Deus.

O amor de Deus gera em nossas vidas a disposição para que vençamos o conformismo.
Através do nosso serviço podemos demonstrar nosso amor a Deus e aos irmãos, servindo ao próximo
e dessa maneira glorificando ao Senhor.

No entanto, devemos apenas tomar cuidado com a motivação com que nos colocamos à
disposição. Até mesmo quando fazemos algo para os outros, mas com a motivação errada, estamos
fazendo para nós mesmos. Porque no nosso interior, ao fazer o que quer que seja para agradar as
pessoas, esperamos ser louvados por aqueles que nos viram fazendo tal coisa. E no final das contas,
aquilo que fizemos foi apenas para alimentar nosso ego e “aparecer”. Temos sempre que ter em mente
que tudo o que fazemos que não é para Deus, não possui propósito e acaba sendo para nós mesmos.

Como novas criaturas, servos de Jesus, não fomos chamados para simplesmente ficar assistindo
um pequeno grupo se dedicar, se esforçar, se entregar, lutar pela igreja e pela expansão
do reino ou, ainda, para apenas nos beneficiarmos desse trabalho. Há, sem dúvidas,
espaço para todos.

Além disso, não é apenas sobre trabalho, mas sobre servir por algo maior,
sobre servir com alegria e amor, é sobre amar pessoas, é sobre fazer o bem a quem
Jesus valoriza, todos.

Heloisa Bezerra
Escola da Palavra: Devido ao nosso acampa hoje não
teremos nossa aula, porém na próxima semana estudaremos
 o livro de Habacuque.
Culto Jovem: Nessa sexta MV estará trazendo a palavra.
Venha terminar a semana na presença de Deus!


