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As Marcas de Jesus
“Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com
Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo
pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quanto ao mais, ninguém me
moleste; porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.” (Gálatas 2.19-20; 6.17)

“Há pessoas que falam e nem escutamos; há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas
que simplesmente aparecem em nossa vida e que a marcam para  sempre.” Cecília Meireles

Jesus passou na vida de Paulo e a marcou no tempo para a eternidade. Ele não só
passou, entrou na própria vida de Paulo, sua graça o transformou e seu amor dominou
seu coração. O Senhor passou a caminhar na mesma estrada de Paulo como realidade de
esperança e fé.

Jesus o marcou tão profundamente que ele, numa dimensão espiritual, ousou
dizer: “Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.”

Jesus mudou a mente de Paulo, mudou seus sentimentos e motivações, mudou
sua agenda e seu destino.

A conversão de Saulo de Tarso foi marcante, seu encontro com o Cristo ressurreto
deu-lhe uma nova vida e atribuiu-lhe uma nova missão. De perseguidor dos Cristãos
transformou-se num Cristão perseguido!

Paulo recebeu na vida as marcas de Jesus:

1 – As Marcas da “Morte” da Lei. (Gálatas 2.19)

Paulo declara enfaticamente que morreu para a Lei e qualquer reconstrução religiosa
é impossível com base na Lei Mosaica. A expressão representa, na verdade, a ideia da Lei
morrendo como princípio controlador na vida de Paulo, mas é muito mais viva quando
este fala como se quem morrera para a Lei fosse ele mesmo.

Como praticamente do Judaísmo, observando a Lei Mosaica, vivera até o
momento da sua conversão a Cristo. Circuncidado na infância, celebrava a páscoa e as
outras festas Judaicas, guardava o sábado, tornou-se “doutor da Lei”, um fariseu que
equivocadamente tentava servir a Deus a seu modo. Agora, em Cristo, em quem a Lei foi
cumprida e satisfeita a justiça divina pela morte redentiva, e estabelecida a graça, a Lei
deixa de vigorar e o apóstolo abre mão totalmente do seu jugo. A Lei não tinha mais
nenhum domínio sobre sua vida religiosa, sobre sua vida espiritual.

2 – As Marcas da Crucificação. “... Estou crucificado com Cristo...”

A transformação da morte para a vida leva Paulo a discorrer sobre pelo meio pelo
qual isto se dera, e seus pensamentos voltam-se instintivamente para a cruz de Cristo. Ele
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Graça
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das

obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2:8,9
Por muito tempo eu achava que Deus me amava mais quando eu acertava. Achava

que Ele me amaria mais quando eu acertasse ou quando eu cumprisse os mandamentos.
Com o passar do tempo fui entendendo que não há nada que eu faça para merecer o
amor de Deus. O quanto Ele me ama não tem relação direta com meu comportamento.
Ele simplesmente me ama e ama a você pela natureza Dele. É a natureza de Deus que faz
com que Ele me ame por conta da Graça.

Fui procurar o significado de graça e achei a seguinte definição que gostei muito:
graça é concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Outra definição que já ouvi
é que graça é favor imerecido. A partir de conceitos como esses, entendi cada vez mais
que, de fato, Deus nos ama por Sua graça. A natureza de Deus é misericordiosa, pois Ele
sente as misérias do nosso coração, assim Ele sabe que nunca mereceremos nada que
venha Dele. Deus resolveu dar o primeiro passo em nossa direção pois sabia que nós não
tínhamos essa condição.

Por Sua graça, Ele enviou Seu Filho ao mundo para morrer por nós para nos
salvar. Essa foi a MAIOR manifestação da graça divina para a humanidade. Quando
entendemos isso e aceitamos essa graça e esse sacrifício, recebemos a salvação. Esse é o
MAIOR presente que Deus nos deu. Assim, percebemos que o pecado é algo tão
constrangedor e que a graça é justamente mais um motivo para não pecarmos. Deus nos
ensina que vale a pena abandonar o pecado! Vale a pena se constranger diante da graça de
Deus e receber a salvação que só vem Dele. Se você não conhece essa Graça, aceite o
convite para conhecê-la! Prepare-se para ter uma vida totalmente transformada.

Mayara.

A UMP agradece  - A UMP Rio agradece a todos os irmãos que nos ajudaram
com as doações de fraldas para o Abrigo de Idosos em Bananal/ SP. Foi um
momento muito especial; marcado por leveza e amor.. Tivemos um dia de
beleza, louvor e falamos do amor de Deus para eles.  Foram doadas 2940
fraldas e kits com itens de higiene. Que estejamos sempre dispostos a abençoar
a vida do nosso próximo.. 
Escola de Fé e Prática: Nos encontramos às 17h na sala do Conselho.
Estudaremos sobre Habacuque. Leia e venha para esta aula
aprender mais sobre a Palavra de Deus.
Culto Jovem: Venha terminar a semana na presença de Deus.
Às 20h na sala da UMP.
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Editorial
mesmo espiritualmente participou da
experiência de Cristo na Cruz. É possível
que Paulo esteja pensando nos efeitos
objetivos da morte de Cristo desfrutados
por todo o Crente.

Paulo focaliza, também, a
comunhão do crente com o Cristo ao ser
chamado para suportar uma crucificação
espiritual do “eu” semelhante à Dele, Cristo.
Renúncia aos desejos carnais É mortificar a
própria carne e viver no Espírito. (Mateus
16.24)

3 – As Marcas Espirituais –
Gálatas 2.20

O Apóstolo Paulo teve marcas físicas,
emocionais e espirituais na sua vida. Sofreu
alguns açoites por causa de Cristo, que
marcaram o seu corpo; prisões, perseguições
e intensos sofrimentos que marcaram o seu
psiquê (emocional); e profundas marcas
espirituais foram divinamente esculpidas em
sua vida.

A) A Marca da Cristocentricidade.
“Logo, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim...”
Ele vive em Cristo e Cristo vive nele.

Não se trata dele viver com Cristo somente,
mas que Cristo fez nele a sua habitação.
Cristo é o centro da sua vida, ocupa o trono
do seu coração, guiando e inspirando a sua
caminhada. Passou a ser propriedade
exclusiva de Deus em Cristo! Cristo era tudo
na sua vida!

B) A Marca da Fé. “... e esse viver
que, agora vivo na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus...”
Paulo teve sua vida pautada pela fé,

tinha uma fé ousada e viveu intensamente a
sua fé em Cristo. Uma fé avante e
desafiadora. Uma fé viva e producente.

Registrou e viveu a declaração profética:
“... o justo viverá por fé.” (Romanos 1.17b)

C) A Marca do Amor. “...que me
amou e a si mesmo se entregou por
mim.”

 Um homem que odiava tanto os cristãos
teve sua vida marcada pelo amor de Cristo!
Sua vida foi marcada pelo amor de Deus e
pelo amor a Deus.

Ele respirava amor a Cristo, falava amor
a Cristo. Vivia o amor de Deus! Amava a
Cristo acima de tudo!

Como cristão verdadeiro, tenha na sua
vida as marcas de Jesus: A marca da
renúncia, do compromisso, da fidelidade,
do amor, da fé, da consagração, da
comunhão e do serviço.

As marcas de Jesus na sua vida o
identificarão como um cristão autêntico!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Mis. Leninha; 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti;

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Guilherme Simon; 10h30min: Presb. Jorge Apocalipse
19 horas: Presb. José Ribamar

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz - Mary Bezerra - Licia Barbosa;  Noite: Rosa
Lúcia



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 hinários
nos escaninhos do bancos, use-as. Adoremos juntos ao Senhor!

Bem-Vindo, Rev. Isaías
No domingo próximo passado a Catedral
recepcionou, com muita alegria, o Rev. Isaías
Cavalcanti como seu Pastor Efetivo,
designado que foi pelo Presbitério do Rio
de Janeiro. Este pastor há mais de 20 anos
vem servindo à igreja que, ao longo deste
período, aprendeu a amá-lo e respeitá-lo.
O Conselho e a Igreja transmitiram ao pastor
palavras de carinho e acolhimento, ao ensejo
do início de seu pastorado efetivo, na certeza
de que Deus está conduzindo a história e a
vida da sua igreja. Esta designação demonstra,
de forma visível e palpável, que o Senhor em
sua soberania, tem conduzido e abençoado a
Catedral, desde Simonton. O pastor da igreja
é Jesus Cristo, mas é Deus quem levanta
homens para exercerem a liderança e o
pastoreio de sua igreja. Naquela oportunidade
foi registrado o reconhecimento do Conselho
e da igreja pelo profícuo ministério
desenvolvido pelo Rev. Jorge Patrocínio,
durante os 3 anos em que liderou nossa igreja.
A Catedral dá as boas-vindas ao seu Pastor
Efetivo Rev. Isaías Cavalcanti, e deseja que seu
ministério seja uma bênção para Igreja e
marcado por grandes realizações para o reino.
Sua vida ministerial demostra o seu caráter de
verdadeiro cristão, onde sua humildade,
mansidão, paciência, fidelidade e lealdade
constituem marcas de seu ministério. Bem-
vindo, Rev. Isaías!

Férias do Pastor Renato Porpino 
O nosso irmão se encontra em  justas e
merecidas férias. Que Deus o abençoe
ricamente com a família   e bom descanso!

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

Reunião do Conselho
Dia 27 de junho, às 18:30h. Pastores e
Presbiteros estão convocados.

No 4o com Deus - 24 JUN
Já conversou sobre física quântica? Sobre a
Teoria das Cordas? Sobre o Kepler-186f?
Sobre quem conseguiu fazer a estátua de Davi
tão perfeita? E sobre a infância de Jesus?
Acharam a Arca? Já perguntou a alguém sobre
o sexo dos anjos? Qual a diferença entre
louvor e adoração? Qual é o tamanho de Deus?
Algumas respostas o Google não pode nos
ajudar. Podemos falar do que quisermos, mas
muitas vezes são apenas opiniões e sem
embasamento da Verdade, que é uma só. Em
24 de JUNHO: “ENCHEI-VOS”. ”...
Porque a boca fala do que está cheio o coração”. (Mateus
12.34b). ”No 4o com Deus, o melhor lugar para se
estar.”

Hoje!!!  Retratos de Família
No Culto Vespertino teremos um momento
de oração por nossas famílias e logo após o
culto uma confraternização no hall da Igreja
com um espaço com fotos de diversas famílias
e a “Noite dos Caldos”. Traga seus familiares
para juntos ouvirmos a Palavra de Deus e nos
confraternizar com a grande Família da Fé.

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante, está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte, também estão
convidados, dia 19/06/2018, terça-feira, às
15h, na sala Miriam Duffrayer. Trataremos
da escala referente aos meses de Agosto,
Setembro e Outubro (2018).

Culto Semanal, Quinta, às 18:30h
O Estudo será sobre o tema “Depeção”,
ministrado pelo Presb. Maurício Buraseska.
Participe!

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..

Segunda-feira 11: Mateus 5.43-48
Terça-feira 12: Esdras 3.7-13
Quarta-feira 13: Salmo 141
Quinta-feira 14: Gênesis 12.1-4; 17.1,2

Sexta-feira 15: Atos 2.1-12
Sábado 16: Juízes 2.7-19
Domingo 17: Neemias 8.1-8

Aniversário de Nascimento
Hoje: Aulus Pereira da Silva, Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino, Rosana

Melo de Freitas Pereira.
Seg 11: Bruno Freitas Santos, Cláudia Maria da Silva Amaral, Elenir Avillez do Amaral.
Ter 12: Alzira Gomes de Sá, Danise de Novaes Bentes Monteiro, Eliana Maria Mesquita

Barros, Igor Coutinho Machado, Maria Antônia Ribeiro Santos, Rebeca Lima de Aquino,
Presb. Roberto Corrêa.

Qua 13: Felipe Botelho Alves Fusco, Hermínia da Luz Baptista, Presb. Paulo Raposo Correia.
Qui 14: Elizete Maria Ribeiro, Heitor Gripp Mozer Senra, Madel Vieira de Souza Rosa,

Priscila Maria de Barros, Tomás Corsini Madeira Mendes Soares.
Sex 15: Edna Vitória Castilho da Silva, Luíz Cláudio Peixoto de Azevedo, Rogéria de Souza

da Silva Dias, Talita de Almeida Stutz, Thiago Amaral Lourenço, Valdinea Antônio Rodrigues,
Walter Anastácio.

Sáb 16: Ana Luíza Marques Baptista, Anecilda de Siqueira Tenório Cavalcanti, Gabriela da
Silva Barbosa, Lívia Gomes Conde, Márcio Silva Oliveira, Margarete Carneiro dos Santos,
Melissa Farias Maia, Vânia Ferreira Tavares.

Aniversário de Casamento
Hoje: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos Carvalho.
Seg 11: Maria da Guia Silva Lima e Wálber de Andrade Lima, Iaco Lobo de Souza e Valquíria

Helena da Silva Lobo de Souza.
Qua 13: Cátia Amaral dos Santos Albino e Nelson Isidoro Albino, Neila do Amaral Moreira

e Paulo Marcos Magalhães Lima.
Qui 14: Reinaldo Lima Santiago e Vera Lúcia Lima Santiago.
Sex 15: Jonas Pereira do Amaral e Cláudia Maria da Silva Amaral.
Sáb 16: William Márcio Coelho de Souza e Jussara Aparecida Leão e Souza.



Notícias Gerais

Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
 

1. Encaminhou ao Presbitério proposta de
emenda à Constituição (CI/IPB) para
instituição da figura do “Diácono em
Disponibilidade”.

 

2. Recebeu e atendeu solicitação do Rev. Jorge
Patrocínio para continuar residindo no
Apartamento Pastoral, até 01/12/2018 (6
meses), na condição de que, ocorrendo
eleição e posse de novo pastor, nesse período,
este terá a prerrogativa da ocupação do
imóvel; bem como, liberou o pastor do
pagamento de aluguel e condomínio.

 

3. Recebeu, pelas irmãs Cilene, Daniele e
Sabrina, informações sobre o histórico e
donativos arrecadados para o “Projeto
Palavra Contada” e aprovou proposta do
Ministério de Missões para apoio financeiro
à viagem das referidas irmãs àquele campo
missionário, com saída prevista para o dia
13/06/2018.

 

4. Recebeu solicitação do Presb. João Bastos
e concedeu licença, até o final de seu
mandato de presbítero que se dará no dia
05/01/2019, com fulcro no Art.56, alínea
“d” da CI/IPB combinado com a nota
remissiva 39, resolução SC 54-118. A
solicitação de licença é devido às
dificuldades familiares no que tange ao
atendimento permanente à sua esposa
enferma e, sem prejuízo para os cargos
que exerce e outras atividades
desenvolvidas na igreja.

 

5. Tomou conhecimento da designação,
pelo Presbitério, do Rev. Isaias Cavalcante
para exercer o pastorado efetivo da igreja,
a partir do dia 31/05/2018, até à próxima
Reunião Ordinária do PRJN ou à posse
do novo Pastor Efetivo Eleito pela igreja,
o que ocorrer primeiro. Em decorrência,
o Rev. Isaías ocupará o Gabinete Pastoral
destinado ao Pastor Efetivo; o Rev. Renato
Porpino ocupará o Gabinete Pastoral a ser
desocupado pelo Rev. Isaías e o Pastor
Emérito, Rev. Guilhermino Cunha o
Gabinete Pastoral a ser desocupado pelo
Rev. Renato Porpino.

 

6. Às 00h05min do dia 31/05/2018,
havendo se encerrado o mandato do Rev.
Jorge Patrocínio e estando
o Conselho reunido, o Rev. Isaias
Cavalcanti assumiu o exercício como
Pastor Efetivo Designado pelo Presbitério,
em conformidade com o Art. 34 alínea
“b” da CI/IPB. O Conselho recepcionou,
com alegria, o Rev. Isaías, consignando
todo o seu apoio ao ministro. A palavra
de boas-vindas foi dirigida pelo seu Vice-
Presidente, Presb. Guaraci, que também
orou rogando as bênçãos de Deus sobre
sua vida, família e ministério, seguindo-se
o cântico da bênção araônica.

7. Registrou a gratidão a Deus pelo
pastorado efetivo do Rev. Jorge durante
os três anos do seu mandato, rogando as
bênçãos do Senhor sobre sua vida, família
e ministério.

Projeto Palavra Contada
ETAPA FINAL concluída! Nesta semana
enviaremos todo material para a
Congregação Presbiteriana em Delmiro
Gouveia. A Igreja se levantou de forma linda
e as doações chegaram para abençoar as
crianças da Congregação. Nossas irmãs
Cilene, Danielle, Sabrina, Creusa e Bia
estarão viajando para organizarem a
biblioteca e brinquedoteca. Estaremos em
oração pela equipe que Deus está enviando.
A inauguração acontecerá na próxima sexta.
A família de missionários também
receberá  presentes enviados com muito
amor pela nossa Igreja. A Catedral fazendo
a diferença mais uma vez no Nordeste do
nosso Brasil. Louvamos a Deus por cada
vida que de alguma forma contribui, orou
e incentivou a realização do projeto. Juntos
somos o Ministério de Missões! Levando o
amor de Deus!  
 
Vem aí! Eu + 1! O Reino de Deus é um
Reino de amigos! 
Em breve maiores informações! Fique
ligado! “Existem amigos mais chegados que
um irmão.” Pv 18.24
 

Tema da Mensagem:
“Apenas um beijo e nada mais”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

Oração Pelas Famílias

SERVINDO AO SENHOR

Cântico
“Ousado Amor.”

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

Oh, impressionante, infinito, e ousado
amor de Deus!
Oh, que deixa as noventa e nove
Só pra me encontrar.

Não posso comprá-lo,
Nem merecê-lo,
Mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito, e ousado
amor de Deus!

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Somos Um”
Recessional

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   
Dom 10 Jun 18 -  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 14Jun18 - David Pereira

Próxima semana: Dom 17Jun18
Equipe D:  Filipe Agum, Tiago
Trindade, Antônio Gouvêa, Archidemes
Campos, João Luiz, Nelson de Paula,
Ricardo Bezerra, Rosibeti Silva, 
Vitor Araújo (Púlpito 8h),
Sérgio Branco (Púlpito 10h30), e
Thiago Castilho (Púlpito 19h) .  
Qui 21Jun18 – Nelson de Paula

Reunião de Oração – Nesta segunda-feira
11 de junho às 19h teremos nossa reunião
de oração. Venha estar conosco,
agradecendo as bênçãos e graças do Senhor
sobre nossas vidas, e também intercedendo
por enfermos, famílias, nossa Nação e Igreja.
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 a 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.

152 Anos Servindo – ao Senhor da Igreja
e aos seus membros. No mês de Julho nossa
Junta Diaconal celebra mais um ano de
existência, e estamos programando
atividades especiais para abençoar nossa
Igreja e comunidade. Fique atento e Ore
por sua Junta Diaconal!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Visita ao Instituto Casa Roberto
Marinho — Dia 12, 3ª feira, às 14h. Rua
Cosme Velho, 1105 . Estacionamento no
Local.  Entrada  10,00 — R$ 5,00 (idoso) -
Inscrição com Leonor Accioly.

Reunião Deptº Jerusalém -  dia 14, 5ª feira,
às 14h30, na casa de Marta Tiradentes.

Reunião Deptº Ester - dia 16, sábado, às
14h30, na Igreja.

Reunião Deptº Dorcas - próximo
domingo, às 17h, na sala da SAF.

Reunião Deptº Eunice - próximo
domingo, às 17h, na sala da rampa.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Jantar dos namorados do ECCC/18 –
Ocorreu na última terça-feira. Uma noite
muito especial que “não acabou em pizza”,
mas apenas começou em pizza e que,
durante aqueles momentos de comunhão,
arrancou suspiros de muita emoção e alegria

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!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

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.”
(Malaquias 3.10)

Cântico
“A Único.”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória,
A força e o poder.
Ao rei eterno e imortal,
Iinvisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor.

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. (2x)
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti.

Oração de Consagração: Diác. Mário
Sérgio.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Lugar Secreto.”

Tu és tudo o que eu mais quero,
O meu fôlego Tu és.

Em Teus braços é o meu lugar.
Estou aqui, estou aqui.

Pai, eu amo Tua presença,
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos,
Confio em Ti, confio em Ti.

Quero ir mais fundo,
Leva-me mais perto
Onde eu Te encontro
No lugar secreto.
Aos Teus pés me rendo,
Pois a Tua glória quero ver.

Tudo o que eu mais quero é Te ver,
Me envolve com Tua glória e poder.
Tua majestade é real,
Tua voz ecoa em meu ser!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  2 Samuel 14.32-33 - Presb.
Guilherme Sayão

Cântico
“O Nome de Jesus.”

Em Teus braços
Eu vou me entregar,
Os meus medos,
Eu 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!

O nome de Jesus, o nome de Jesus! (2x)

Liturgia



Sociedade Internas

de todos os casais presentes. Conforme
depoimento de um dos casais participantes
“...foi uma noite romântica e saborosa
que nos foi proporcionada ... Ao Senhor
damos glória!”. Para aqueles que não
puderam comparecer e para aqueles que
foram fica a dica para não deixar de
comemorar no próximo dia 12 de junho,
pois é mais uma oportunidade de
expressarmos amor e carinho pela pessoa
amada, oportunidade para perdoar e ser
perdoado, época de presentear dentro das
possibilidades financeiras, de renovar votos
ou fazer planos juntos para o futuro e
também para dizer “Eu te amo,...”. Feliz
dia dos namorados a todos os casais!

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
Bênçãos! As Reuniões de estudo e Oração
e as Reuniões Mensais são abertas para
quem não fez Encontro de Casais.

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

UPH
União Presbiteriana de Homens

Nossa próxima reunião será dia 17/06.
Anote o horário 18,00 horas. Ouviremos o
que Deus quer nos dizer através do
Presbítero Carlos Roberto. Marque os dias
3 a 5 de agosto para participar de nosso
Acampamento. Valor de investimento R$
255,00. Procure o tesoureiro Jonas de Souza
e faça sua inscrição, hall da cantina após o
culto das 10:30h, aos domingos.
CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.

OÁSIS
Movimento Oásis

Parabéns!!! O Movimento Oásis agradece
a Deus por mais esta oportunidade de
bendizer o seu nome, pois nos concedeu
mais um ano para comemorarmos o
aniversário da nossa amada presidente Elza
Pimentel. Agradecemos a você, querida Elza,
por nos dedicar tanto carinho e desejamos
a você e a sua filha Helen uma vida longa,
paz e prosperidade no Senhor.  Parabéns!!!

Devocional: Hoje tem devocional!!!!!
Estaremos reunidos às 16h, não esqueça, no
salão Álvaro Reis com a nossa mentora Mis.
Leninha  para mais uma tarde de louvor e
adoração. Não falte, a sua presença alegra
os nossos corações.

Reunião de Oracão: Dia 11/06/18, às
19h! Venha orar por sua igreja , família, país
e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 11/06/
18, às 17h. Você não pode faltar! Louve ao
Senhor!

ECOS

Durante o ano de 2018, nossos grupos de
ECOS já estiveram reunidos por mais de
12 semanas. Criamos novos vínculos,
conhecemos novas pessoas e nos
permitimos deixar conhecer, viramos
“família”. Entretanto, o mais importante foi
nos assegurarmos, junto com os demais
membros do grupo, que Jesus está sempre
disponível para um relacionamento único.
Aproveite você também e venha
experimentar um dos nossos 12 grupos.
Aguardamos seu contato através do e-mail:
ecos@catedralrio.org.br.

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Venha ao Altar”

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu

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

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

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

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

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

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

 Cântico
“Me Rendo a Ti.”

Estavas desde o princípio,
Eterno, Tu És Senhor;
Criaste do nada a Terra,
Me rendo a Ti.

Antes que eu pecasse
Pagaste o preço na cruz.
Meus erros pesaram
em Teus ombros,
Me rendo a Ti.

Estarei com mãos levantadas
Pra Te louvar
Pois Tu deste tudo a mim.

Meu ser a Ti,
Ó Senhor, se rende,
O que sou é Teu.

Na salvação, caminho,
Teu Espírito vive em mim.
Declaro as Tuas promessas,
Me rendo a Ti.
Que posso dizer?
Que posso fazer?
Se não entregar-Te, ó Deus,
O meu coração... (2x)

Cântico
“Oh! Quão Lindo Esse Nome é.”

No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo,
O mistério de Tua glória;
Cristo, em Ti se revelou.

Oh! Quão lindo esse nome é. (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.

Oh! quão lindo esse nome é.
Maior que tudo ele é.

Oh! Quão lindo esse nome é.
O nome de Jesus!

Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar.

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

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

Liturgia
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Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Mas Deus prova o seu próprio

amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5.8)

Congregação: “Nisto se manifestou o amor
de Deus em nós: em haver Deus enviado
o seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele. Nisto consiste o
amor: não em que nós tenhamos amado a
Deus, mas em que ele nos amou e enviou o
seu Filho como propiciação pelos nossos
pecados.” (I João 4.9-10)

Todos: “E nós conhecemos e cremos no
amor que Deus tem por nós. Deus é
amor, e aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus, nele. Nós
amamos porque ele nos amou primeiro.”
(I João 4.16 e19)

42 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Grande Amor de Deus.”

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)
“Firme nas Promessas.” – 1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos.

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Cl 1.13 - 23 - Presb. Getro
Cunha
Coral Idalina Heringer

Tema da mensagem:
“Igreja, povo Livre, Eleito e Santo.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (I CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

97 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Súplica do Redimido.”

Cântico
“Jesus, em Tua Presença.”

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

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada

Liturgia

v

que, por nosso intermédio, sejam
tributadas graças a Deus. Porque o
serviço desta assistência não só supre a
necessidade dos santos, mas também
redunda em muitas graças a Deus, visto
como, na prova desta ministração,
glorificam a Deus pela obediência da
vossa confissão quanto ao evangelho de
Cristo e pela liberalidade com que
contribuís para eles e para
todos, enquanto oram eles a vosso favor,
com grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há em
vós..”

311 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Avante, ó Crentes.” – 2ª Música

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Lílian Canto

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O

 DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Na tua presença, Senhor, estão

os meus desejos todos, e a minha
ansiedade não te é oculta.” (Salmo 38.9).

Todos: “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 fidelidade
em socorrer.” (Salmo 69.13)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Lc 10.38-42 - Presb.
Guaraci Sathler

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“A melhor escolha.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

DEDICAÇÃO AO SENHOR

400 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Oração Por Proteção.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Agora brilha
E cada dia brilha mais.

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

Ministração do Vinho

157 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança em Cristo.”

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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Jesus é a Aliança.”

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO

DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “O teu nome, eu o farei

celebrado de geração a geração, e, assim,
os povos te louvarão para todo o
sempre.” (Salmo 45.17)

Mulheres: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.”
(Salmo 98.4)

Homens: “Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome.”  (Salmo 100.4)

Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Salmo 146.1)

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

132 HE - (Hinário Evangélico)
“Louvores a Deus.”

1. Louvores a Deus,
Mui sinceros louvores,
Tributa a minha alma
Com grande fervor;
Só tu és a fonte
De graça e favores,
Divina promessa,
Recursos de amor.

2. Louvar-te, Senhor,
Meu desejo constante,
Meus votos ardentes,
Empenho sem par;
Louvar-te na vida,
No lar ou distante,
Sozinho, ou na Igreja,
Por todo lugar.

3. Aceita, Senhor,
A expressão de minha alma,
Tributo de graças,
Pois tudo me dás:
Nos dias de lutas,
Nas horas de calma,
Contigo, Senhor,
Tenho a bênção da paz.

4. Não cesse em meus lábios
O canto sincero
De gratos louvores,
Tributo leal;
Vencer a jornada
Contigo eu espero,
Por bênção divina,
Favor paternal.

Cântico
“Ele é Exaltado.”

Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!

Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus,
Glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO

DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Ora, aquele que dá
semente ao que semeia e pão para
alimento também suprirá e aumentará a
vossa sementeira e multiplicará os frutos
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em
tudo, para toda generosidade, a qual faz


