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Em Tom de Misericódia
(Lamentações 3.22-25)

“ O Senhor cumprirá os compromissos do seu pacto. Qualquer coisa que toma em suas mãos ele resolve.
As misericódias passadas são garantia para  o futuro e razões admiráveis para que

continuemos pedindo e confiando nele.” Charles Spurgeon

A Confissão de Fé traz-nos uma definição de Deus, e ressalta sua misericórdia
como atributo: “Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições.
Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso,
eterno, incompreensível,  onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto,
fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade que
é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso
e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, contudo justíssimo e terrível em seus
juízos, pois odeia todo o pecado; de modo algum terá por inocente o culpado.” (CFW –
Cap. II-I)

I – A Misericórdia é Preventiva em sua Natureza. v. 22
1. Procede de Deus. “As misericódias do Senhor...”

Deus é a misericórdia em ação. A misericódia não só é um atributo divino,
como faz parte do próprio caráter dele. Deus dilata o seu coração em amor e estende a
sua misericórdia sobre os seus filhos. Ele nos alcança com a sua bondade.

A dedicação de Deus à aliança está sempre ligada a sua compaixão.
O salmista afirma:
“O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno.” (Salmo 103.8)

2. O Resultado das Misericórdias Divinas. “São a causa de não sermos consumidos...”
Não somos consumidos porque a compaixão de Deus não se esgota.

3. A Extensão das Misericórdias Divinas. “... porque as suas misericódias não têm fim;”
A ira de Deus contra o seu povo termina, sua compaixão não tem fim.
O tempo passa e a misericódia de Deus perdura. Ele não muda, sua misericórdia

não falha.

II – A Misericórdia é Criativa em sua ação. v. 23 “Renovam-se cada manhã...”
A cada novo dia, a misericórdia está na agenda de Deus direcionada aos seus

filhos.
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Embaixador do Reino
Muitas pessoas se distanciam, se desviam ou enfraquecem porque muitas vezes só

estão reproduzindo algo de bom que alguém disse para elas. Alguém diz que Deus é
amor, então a gente repete que Deus é amor. Alguém diz que Deus restaura, então repetimos
que Deus restaura. Ser embaixador do reino não significa reproduzir a mensagem, mas ser
a própria mensagem. Daí a grande questão não é aquilo que a gente sabe a respeito das
coisas de Deus, mas aquilo que a gente vive ligado às coisas de Deus. O que eu sei, se não
é prático, é só informação e conhecimento, mas o que eu vivo é manifestação real do que
eu sei. Ser a manifestação de Deus é ser a manifestação do amor, da mudança, da
transformação e da restauração de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus era a própria
mensagem. Os Seus frutos apontam para Aquele que O enviou.

Precisamos entender que não é Deus que nos coloca em momentos de crise e não
é Deus que nos coloca em meio aos problemas para fazer com que fiquemos mais sensíveis
a voz Dele. Muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos em meio aos problemas
e crises que passamos. Independentemente do problema que você esteja passando é Deus
que tira você de lá. Porque Ele é grande em amor e misericórdia. Ele quer te salvar. Em
meio à crise Ele traz conforto. Em meio à crise Ele te traz alento. Em meio à crise Ele te
dá paz em meio a tempestade. Mateus 8:23 conta que Jesus dormia em meio à tempestade.
Ele dormia porque Ele tinha paz. É Ele quem te dá essa paz.

Uma geração cheia de informação, é uma geração que tem opinião sobre todas as
coisas. Uma geração cheia de revelação de quem Deus é, é uma geração que muda todas
as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores, está escrito (Romanos 8:37). O mundo
espera por nós para que propaguemos e sejamos a mensagem do evangelho de Jesus
Cristo. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Busquemos um relacionamento com Deus
onde não haja espaço para tentações e pecados. Pessoas vivem relacionamentos frustrados
porque procuram em pessoas aquilo que só encontrarão na pessoa de Deus. Num
relacionamento firmado em Deus não há espaço para o pecado, para a frustração e para
a tentação. porque firmado em Deus você passa por tudo isso tendo força no Senhor e
sabendo que o que te espera no fim, por mais longa que seja essa batalha,
é a vitória em Cristo.

 Esron

Culto Jovem: Nosso pastorzão está de voltaaa!! Venha terminar a semana
na presença de Deus com uma mensagem abençoadíssima do nosso
pastorzão que retorna de férias. Nos encontramos na sala da UMP às
20h. Vem!!
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Editorial

1. É Um Processo Dinâmico.
Deus intervém na vida dos seus filhos

com a sua misericórdia sempre.
É uma ação contínua e continuada.
É misericórdia manifestada noite e

dia. Misericórdia dinâmica e permanente.

2. É Um Processo Contínuo.
A cada manhã Deus reitera sua

compaixão, sua benignidade. O tempo
passa, mas a misericórdia é a mesma.

Agostinho afirmou: “Faze, ó Deus,
que eu recorde e confesse, com gratidão, as
tuas misericórdias para comigo.”

3. É Um Processo Seguro. “...
grande é a tua fidelidade.”

Deus é fiel. Ele não pode negar-se a
si mesmo. Negar sua própria natureza. Deus
que não muda, não falha, sua misericórdia é
segura em relação aos eleitos.

III – A Misericórdia é Provedora
em Sua Aplicação.

1. O Deus Misericordioso é A
Nossa Porção. v. 24

Ele é nosso. Nós somos dele.
Identificamo-nos com ele através de Cristo.
Por isso, as suas misericórdias nos assistem.
Somos alvo do seu amor, da sua compaixão
e provisão material e espiritual.

2. Motiva os Eleitos Pela
Esperança. “... portanto, esperarei nele.”

As lembranças que antes
desencorajavam, agora encorajam e enchem
o coração do seu povo de esperança.
Esperança verdadeira, possível em Deus.

3. Fortalece os Eleitos Pela Fé.
A confiabilidade ilimitada de Deus

torna-o digno de fé. Deus é sempre bom
para com aqueles que o buscam, põem nele
sua confiança e nele aguardam. Confiamos
inteiramente nele e usufruimos da sua
graciosa misericórdia constantemente.

A misericórdia divina ministra o
perdão. Sem ela, o calvário seria um tribunal
condenatório, decretando a sentença de
morte a todos os réus, e não há absolvição.
A misericórdia divina se manifestou em
Cristo, realizando a obra redentora, nos
justificando, salvando e concedendo a vida
eterna aos eleitos.

Como filhos de Deus, somos alvo
permanente de sua misericórdia!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Renato Porpino
19 horas: Rev. João Batista Borges

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan; 10h30min: Presb. Roberto Corrêa;
19 horas: Presb. Ruy Coelho

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Licia Barbosa - Mary Lins Noite: Creuza
Póvoa



Notícias Gerais
Ilustres Visitantes, Sejam Bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
Sentimo-nos honrados com a sua presença e de sua família. Sinta-
se aqui como se estivessem na sua própria Igreja. Há bíblias com
hinários nos escaninhos dos bancos, use-as. Adoremos juntos ao
Senhor!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 4 de julho, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados, e
a igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.

PROJETO EU+1 = O Reino de Deus
é Um Reino de Amigos
Amigo que é amigo compartilha o que tem
de melhor. Por isso, o Projeto Eu + 1 é uma
oportunidade de juntos levarmos o amor de
Deus aos nossos amigos. Vamos escolher um
amigo que ainda não conhece o evangelho ou
se encontra afastado dos caminhos do Senhor
para orar, telefonar e cuidar bem de perto.  O
objetivo não é simplesmente levá-lo à igreja,
mas ser um instrumento de Deus para que ele
conheça verdadeiramente o
Senhor Jesus e  ass im direc ioná- lo à
família de Cristo, por meio dos ECOS, 
dos Cultos e Ministérios.  O Projeto terá
duração de 1 mês  e encerraremos o
propósito em julho  com o: “Culto do
Amigo” - dia  22 de julho, às 19h, na Catedral
onde compartilharemos o amor de Deus
como Igreja. Teremos um momento de
Oração no Culto por todos os “AMIGOS”
convidados. Esta é uma oportunidade de
dizer: Eu me importo!  Após o culto no dia
22 de julho nos confraternizaremos no hall da
Igreja com a “Noite dos Caldos”
gratuitamente. Não deixe de fazer parte, Deus
vai usar sua vida para mudar a história da vida
de um amigo. É nossa missão
compartilharmos a Palavra e levarmos pessoas
a Jesus.   Afinal de contas... Entendemos que
o Reino de Deus é um reino de Amigos!
Procure na recepção da igreja o boletim
contendo as instruções do projeto, peça
também o folder que você usará com o seu
amigo. EU + 1 – O Reino de Deus é um
Reino de Amigos.
 

XX Feira das Nações da Catedral 
Vinte anos da nossa
festa missionária que acontecerá
no  dia 11 de agosto,  aqui na
igreja, das 10h às 16h. É uma
grande oportunidade que temos
de nos conscientizarmos e
investirmos em missões. E
viajarmos por diversas regiões
sem tiramos os pés da Catedral.
Todas as sociedades internas da igreja estão
envolvidas e teremos ainda diversas
associações missionárias e outras igrejas
participando conosco. Não fique de fora!  
Convide amigos!  Um mundo de bênçãos
espera por você!
 
Bazar Missionário Para a Feira das
Nações
Vamos arrumar o armário? Nessa hora
percebemos que já não usamos muitas coisas
e que podem abençoar outras
vidas. Estamos precisando de   roupas,
sapatos, bolsas, bijuterias e etc em bom 
estado. Basta identificar que é para o Bazar e
encaminhar à secretaria. Todo o valor
arrecadado será destinado para Missões.
Participe! Será uma bênção contar com a
sua colaboração.
 
Reunião Preparatória Para Feira
Missionária das Nações foi adianda
Atenção! A nossa reunião preparatória para
Feira das Nações, FOI ADIADA. Pedimos
aos representantes que fiquem atentos as
publicações dos próximos boletins
domimicais. Registramos que no dia 02 de
julho, data da reunião, será realizado o jogo
do Brasil e alguns  irmãos ficaram
impossibilitados de estarem presentes.
Aguardem novas informações!1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,

Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Roseane Machado, Jussara Tolentino Trindade.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Priscila Bandini Adan, Roberta de Mello e Souza.
Seg 02: Gabriel Pinto Gorne, Maria do Socorro Gomes Figueiredo Bezerra, Nely Seixas,

Noemia Santos Gomes de Barros, Rogélia Garcia da Silveira.
Ter 03: Marcela de Oliveira Almeida Marques, Mônica Moreira da Silva Mota, Ricardo

Dias de Cantuária Farias.
Qua 04: Fátima Elisabete Pinto Yamaoka, Rosa Maria de Oliveira, Tomaz Girardin Pimentel

Valmórbida.
Qui 05: Débora Sampaio de Moraes Lima, Érica Cristina Lessa Monteiro, Gláucia Maria

Alvarenga de Araújo, José Correia de Alencar Neto, Lara Caseira Muniz, Mariza Gomes
Lins Leite.

Sex 06: Celina Ângela Faria Costa Macrini, Maria Angélica de Oliveira Feitosa de Mello,
Marlene Mandarino Alves, Nivia Ferreira Paes, Priscila Freitas Couto, Presb. Sebastião
Bueno Olinto.

Sáb 07: Aderbal Paulo Lima, Artur Martins da Costa, Carolina Seixas Moreira, Flávio
Bastos dos Santos Reis, Gilda Simon Leitão, Idalina Gomes Diniz, José Carlos do
Rosário Sobral, Lúcia Regina Rocha de Carvalho, Maria de Lurdes Gonçalves de Souza,
Marietta Ferreira Leite, Mário Antônio de Moraes Machado, Mônica Regina Silveira
Loureiro Santos.

Aniversário de Casamento

Hoje: Sílvio de Souza Corrêa e Vera Lúcia Barreto Corrêa.
Seg 02: Cláudia Regina Oliveira Dohmann e Marcus Vinícius Dohmann Brandão.
Qua 04: Maria Cristina Souza Lima Marques e Alcenir Marques.
Sex 06: Sérgio Henrique de Oliveira Machado e Bruna Pelegrina Machado.
Sáb 07: Sônia Maria Rodrigues Campello e Luiz Fernando Ribeiro de Almeida.

Segunda-feira 02: Lucas 19.1-9
Terça-feira 03: II Pedro 3.8-15
Quarta-feira 04: Salmo 122.6-9
Quinta-feira 05: Êxodo 17.8-16

Sexta-feira 06: I Timóteo 4.6-11
Sábado 07: Deuteronômio 6.1-12
Domingo 08: Mateus 7.12-23



Notícias Gerais

O Sistema Presbiteriano – A Palavra de Deus

6ª Festa da Família na Roça - 2018
“Eita tempo bão!” Tempo de crise? Que
nada! Aqui só tivemos comunhão das
famílias, fartura, diversão e alegria.
Agradecemos a todos que participaram, e
tornaram o evento mais bonito, animado e
abençoado. Ano que vem tem mais...”A
Alegria do Senhor é a nossa força.”.
Uma realização de todas as Sociedades
Internas da Catedral. Juntos, com Deus,
somos fortes, para honra e glória do Senhor!

Almoço Freedom
A nossa juventude realizará a Conferência
Freedom nos dias 05 e 06  de Outubro. Para
arrecadar dinheiro para ajudar nos Custos da
Conferência, realizaremos um Almoço no dia
22 de Julho, após o Culto matutino! Será um
almoço que além de Ajudar na Conferência,
você também terá um momento de
comunhão! O convite custa apenas 18 reais! A
UMP estará vendendo os ingressos no Hall
da Cantina, após os Cultos Dominicais.
Contamos com vocês!!

Atenção Sociedades Internas e Grupos
de Louvor
Durante o horário do culto semanal e dos
cultos dominicais, não pode haver reuniões ou
ensaios. Solicitamos que as sociedades internas
encerrem as suas atividades pelo menos 10
minutos antes do Culto Vespertino. Contamos
com a sua compreensão.

Culto Semanal – Quinta, 18:30h
Teremos louvor e a ministração do estudo
“A linguagem cristã sadia,” pelo Rev. Isaías
Cavalcanti. Os subtemas abordados serão:
Deformidades na linguagem; Do cristão;
falatórios inúteis; E profanos; proferir
maldições; E mentiras; padrões divinos para
uma linguagem sadia. É tempo de conhecer
mais a palavra e crescer espiritualmente.

Nota de Falecimento
Foi chamado à Presença de Deus o Major
Ivaldo Felix de Souza Kaviski, casado com
Carla Bernice de Souza Maia. Frequentaram
nossa Igreja por cerca de 20 anos, levados
pela Missionária Miriam Nogueira, filha do
saudoso Pb. Davi Nogueira, cantor do
Coral Canuto Regis. A Cerimônia da
esperança cristã foi conduzida pelo pastor
emérito, Rev. Guilhermino Cunha, na quarta-
feira, dia 27/06, às 14h30min, no Cemitério
São João Batista. Ivaldo era Militar, Major
do Exército Brasileiro, e serviu no
Comando Militar do Leste. No momento
da oração silenciosa oraremos com a família.
“...o SENHOR o deu e o SENHOR o
tomou; bendito seja o nome do
SENHOR!” (Jó 1.21).

Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, única regra infalível de fé e prática.
A revelação de Deus, registrada sob a inspiração do Espírito Santo, torna a Escritura

Sagrada indispensável à Igreja e ao crente como padrão de conduta, havendo cessado aqueles
antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo.

A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser criada e obedecida, não
depende do testemunho da igreja ou de qualquer homem, mas depende somente de Deus
que é o seu autor; tem, portanto, de ser recebida porque é a Palavra de Deus inerrante.

À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do
Espírito, nem por tradições dos homens...

A regra infalível de interpretação  da escritura; portanto, quando houver questão sobre
o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura (sentido que não é múltiplo, mas
único), esse texto deve ser estudado e compreenjdido por outros textos que sejam mais claros.
Todas as controvérsias religiosas, todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos
escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, devem ser subordinadas e
julgadas pela palavra, juiz supremo, em cuja sentença devemos nos firmar.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom
01Jul18 -  Equipe B:  George Washington,
Jerson Neto, Iracema Maia, José Arteiro, José
Vinícius, Ricardo Dowsley, Rodrigo Nobre,
Victor Hugo, Adolfo Correia (Púlpito 8h),
Elizabeth Sabino (Púlpito 10h30), e Adeclen
Santos (Púlpito 19h) .  Qui 05 Jul 18 – José
Arteiro

Próxima semana: Dom 08Jul18 -  Equipe
C:  Roberto Marinho, Willians Araújo,
David Pereira, João Henrique, Leandro
Trindade, Lilian Canto, Mário Sérgio, Sérgio
Santos, Carlos Cândido (Púlpito 8h), Charles
Mattos (Púlpito 10h30), e Antônio Renato
(Púlpito 19h) .  Qui 12 Jul 18 – João
Henrique

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. 

Reunião Ordinária - Convocamos Toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Julho na segunda-feira 02 JUL
18 às 19h. Esteja em oração pela reunião, e
participe com alegria e disposição do
Ministério que o Senhor nos confiou.

JD 152 Anos – No mês de Julho celebramos
o aniversário da Junta Diaconal, e preparamos
um PRESENTE ESPECIAL para TODA
IGREJA! Serviços com profissionais
altamente qualificados e totalmente gratuitos
para abençoar Você e Sua Família. 

- Domingo 15Jul - 17h: Palestra sobre
Primeiros Socorros - Dr Assuero Silva

- Domingo 22Jul - 08 às 13h: Ação Diaconal
com os seguintes serviços:
- Aferição de pressão arterial e teste glicêmico:
Enf. Elizabeth Sabino e Aux. Rosibeti Silva
- Avaliação Nutricional Funcional: Dra Cláudia
Freitas
- Avaliação Postural: Prof  Walter Cascardo
- Avaliação Dermatológica: Dra Verena
Miranda
- Orientação sobre Alergias: Dra Liziane
Nunes
- Orientação Jurídica: Mackenzie Rio
- Doação de Sangue no Hemorio: Transporte
de ida e volta com a JD (Requisitos básicos:
ter entre 16 e 69 anos, peso mínimo 50 kg e
estar bem de saúde)
Receba com alegria este Presente
Especial, participe de todas as atividades
e traga junto sua família!!!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Plenária - dia 5, 5ª feira, às
13h30min Momento Ana, sala Miriam
Duffrayer; às 14h30, Plenária no templo.
Passeio com a Federação Rio - dia 14,
sábado, às 14h.30 no Instituto Casa Roberto
Marinho. Uma oportunidade para você, que
só tem disponível o dia de sábado.
Vem aí  o 55º Aniversário da Sinodal Rio -
dia 21, sábado, às 14:30h na IPRJ. Venha
celebrar conosco.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Festa da Família na Roça – ocorreu ontem
e agradecemos aos Encontreiros que
participaram direta ou indiretamente para que
esse evento que promove a família viesse a ter
o êxito que alcançou. Deus abençoe a todos.

Reunião de Estudo e Oração – a próxima
será dia 10 de Julho, abordandoo Tema “Fé”
baseado na vida de Josué e Calebe. Nosso
irmão Encontreiro, Serginho da Gabi vai nos
trazer uma reflexão sobre esse tema. Venha e
traga convidados para juntos estudarmos a
Palavra. A Reunião é aberta para toda a
Igreja.
O 67º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!! Será
de 21 a 23 Set. Já estamos selecionando os

Liturgia

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica:  1Pe 2.11-25 - Presb. Paulo
Raposo.

Cântico
“Se Tua Voz Ouvir.”

Se atentamente eu ouvir, 
A tua voz e obedecer
Seguir os teus passos 
E jamais me desviar. 
Se o meu coração se achar 
Sempre puro e fiel a ti. 
Se a tua vontade
Sempre for o meu prazer.

O deserto então será manancial, 
Sem medidas fluirão 
As tuas bênçãos sobre mim.
Mais que abundantes serão
E eu viverei tudo o que tens pra mim. 
Da tua mesa sempre eu comerei
E me fartarei do melhor de tuas mãos,
Se a tua voz ouvir e obedecer!

Tema da Mensagem:
“Cristãos, um povo submisso”

Mensagem: Sem. Daniel Jardim

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Maranata.”

Tu és a minha luz,
A minha salvação
E a Ti me renderei.
Se ao teu lado estou,
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei.

Ôô, ôô, ôô
Tu és Santo, ó Senhor.
Ôô, ôô, ôô
Tu és digno de louvor.

Só em Ti confiarei.
Eu nada temerei.
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar.
Para sempre reinarás, aleluia!

Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora vem, Senhor Jesus!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata, ora vem,  Senhor Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Sobre as Águas.”

Se o Sol se for
E a noite chegar,
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo.
Se o mar me submergir,
A tua mão
Me traz à tona pra respirar
E me faz andar
Sobre as águas.
Tu és o Deus da minha salvação,
És o meu dono, minha paixão,
Minha canção e o meu louvor.
Aleluia, Aleluia!
Se o mar me submergir,
A tua mão
Me traz à tona pra respirar
E me faz andar
Sobre as águas.
Tu és o Deus da minha salvação,
És o meu dono, minha paixão,
Minha canção e o meu louvor.
Aleluia, Aleluia

Recessional



Sociedade Internas
casais dentre as fichas de inscrição entregues
ao Casal Presidente. Estejamos em oração!

Nasceram! - O ECCC compartilha com
alegria a chegada, da Valentina, filha das
Encontreiros Rose e João Marcos, bem como
do Renan Luiz, neto do casal Encontreiro Mey
e Leo. Duas jóias de Cristo, fofuras de fazer
babar tanto pais, como avós. Sejam bem-
vindos a este mundo, que acabou de ficar mais
lindo com as suas presenças em nosso meio.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Acima de tudo,
porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da
perfeição. (Cl 3:14)
Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize
suas informações junto à secretaria do ECCC
através do e-mail: “eccc@catedralrio.org.br”

Agenda e Ficha de Inscrição – Nossa
agenda atualizada está à disposição para todos
os Encontreiros. Onde? Na internet, no site
da Catedral (www.catedralrio.org.br). Não
fique de fora, Participe!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós teremos
nossa super devocional às 17:30h na sala da
UPA! Não se atrase e traga um amigo

Acampamento - Dos dias 25 a 29 de Julho
os nossos adolescentes terão a grande
oportunidade de estar no Acampamento Vale
de Bençãos se divertindo, louvando e ouvindo
ótimos preletores. O tema é “Revolução- A
mudança não pode esperar”! As inscrições já
estão abertas, o valor é de 340 reais. Não
deixe para depois! Inscrições no hall da cantina
após os cultos. Para mais informações,
procure a diretoria ou a Tia Zô. 

Bolsa para acampamento - Durante os dias
25 e 29 de Julho a UPA-Rio realizará o
acampamento de inverno e muitos
adolescentes não tem condições financeiras
para ir. Se você quiser abençoar alguém com
uma bolsa parcial ou integral, procure a
coordenadora da UPA, Zoraya Lemos.

Bazar da UPA Rio - No dia 1 de Julho a
UPA Rio vai realizar um bazar após o culto
da manhã na área ao lado da EBD infância, e
ficará aberto durante toda a tarde. O bazar
contará com roupas, sapatos e livros para
arrecadar bolsas que serão destinadas aos
adolescentes que não têm condições
financeiras de ir ao acampamento. Contamos
com a sua presença e apoio! 

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

Atenção: devocional!! Dia 08/07/2018!!
Você não pode faltar. Teremos uma tarde
com muito louvor e adoração e ouviremos
a palavra ministrada pela Srª Ana Cristina
Braz. Momentos muito especiais
aguardam você e aproveite para
compartilhar as Boas Novas, traga seus
amigos e familiares.
Reunião de Oração: Dia 02/07/18, às 19h!
Venha orar por sua igreja , família, país e seus
projetos.  Não falte!
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 02/07/
18, às 17h. Estamos trabalhando novos
louvores para honra e glória do Senhor! Você
gosta de louvar ao Senhor? Venha participar
do grupo de louvor. Seja bem-vindo!
Convite: Encontro de Sós -  Grupo Vides -
1ª Igreja Batista de Niteroi, convida o
Movimento Oásis  assim como os que
estejam no perfil de sós para participarem no
dia 07/07/2018 das 8h30 às 16:30h na 1ª
Igreja Batista em Niterói, do   Encontro de
sós. Investimento R$30,00.  Inscrições na
praça de convivência após o culto. Não falte!!!
Participe!

Liturgia

Jireh, o Deus da minha provisão.
Shalom, o Senhor é a minha paz.
Shammah, Deus presente sempre está.
El-elyon, outro igual não há.

Jeová Rafah, meu Senhor,
Que cura toda dor.

Tsidkenu Yaveh, minha justiça é.
Elohim, Elohim, Deus

No controle está, meu Deus.
Tudo governa!

Oração de Adoração

Cântico
“Não Há Deus Maior.”

Não há Deus maior,
Não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande
Como nosso Deus.
Criou os céus e criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o seu louvor!

CONSAGRAÇÃO

AO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o
reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força
e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. Agora, pois, ó nosso
Deus, graças te damos e louvamos o teu
glorioso nome. Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que
pudéssemos dar voluntariamente estas
coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas
mãos to damos.” (I Crônicas 29.11-14)

Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos.

Pastorais

CONTRIÇÃO

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO

DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Entrega.”

Te dou meu coração, 
e tudo que há em mim. 
Entrego meu viver 
por amor a Ti, meu Rei! 
Meus sonhos rendo a Ti 
e meus direitos dou. 
O orgulho vou trocar 
pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.

Eu canto esta canção 
de entrega a Ti, Jesus, 
e o que o mundo dá 
eu deixo aos pés da cruz. 
Por conhecer a Ti, 
a Teu nome dar louvor, 
sentir Tua alegria, 
partilhando Tua dor.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Cântico
“Vaso Novo.”

Eu quero ser,
Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra a minha vida,
E faze-a de novo.
Eu quero ser, eu quero ser,
Um vaso novo!

Como tu queres,
Senhor amado, 
Tu és o oleiro, e eu o vaso. 
Quebra a minha vida e faze-a de novo. 
Eu quero ser, eu quero ser,
Um vaso novo!



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“LOUVAREI AO SENHOR

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Tributai ao SENHOR, filhos

de Deus, tributai ao SENHOR glória e
força.” (Salmo 29.1)

Congregação: “Tributai ao SENHOR a
glória devida ao seu nome, adorai o
SENHOR na beleza da santidade.”
(Salmo 29.2)

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

17 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus Seja Louvado.”

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

147 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vencendo Vem Jesus.” – 1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correia.
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: Filipenses 4.8 e 9 - Presb.
Newton Alvarez.
Coral Simonton

Tema da mensagem:
“Seja Isto o Que Ocupe

o Vosso Coração.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR.”
(HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Buscai Primeiro o

Reino de Deus.”

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO

AO SALVADOR

Prelúdio: “Canção do Apocalipse.”
Digno é o Cordeiro que foi morto,
Santo, Santo Ele é.
Um novo cântico ao que se assenta
Sobre o trono do céu.

Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-Poderoso,
Que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto
Louvores ao Rei dos reis,
És tudo para mim
E eu Te adorarei!

Está vestido do arco-íris,
Sons de trovão, luzes, relâmpagos.
Louvores, honra e glória,
Força e poder pra sempre,
Ao único Rei eternamente!

Maravilhado, extasiado,
Eu fico ao ouvir Teu nome!

Jesus, Teu nome é força,
É fôlego de vida,
Misteriosa água viva.

Litania de Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e desfalece
pelos átrios do SENHOR; o meu
coração e a minha carne exultam pelo
Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Coral: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

Cântico
“Quão Formoso És.”

Quão formoso és
Rei do universo,
Tua glória enche a terra
E enche os céus.

Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida,
Senhor!

Maravilhoso é estar em tua presença.
Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor!

Cântico
“Deus Forte.”

Ó Deus, tu és o meu Deus forte,
O Grande El-Shaddai,
Todo-Poderoso, Adonai.
Teu nome é Maravilhoso
Conselheiro, Príncipe da Paz,
Yeshua Hamashia, Deus Emanuel!

O Pastor de Israel,
O Guarda de Sião,
A Brilhante Estrela da Manhã.
Jesus, teu nome é precioso,
Meu Senhor e Cristo.
O nome sobre todos
Pelo qual existo.



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora,
falado, muitas vezes e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas,” (Hebreus 1.1)

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

Homens: “Ele, que é o resplendor da
glória e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do
seu poder, depois de ter feito a purificação
dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas,”  (Hebreus 1.3)

Coral: “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)

Dirigente: “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 26.26)

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

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

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Assentado diante do
gazofilácio, observava Jesus como o
povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos
ricos depositavam grandes
quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre,
depositou duas pequenas moedas
correspondentes a um quadrante. E,
chamando os seus discípulos, disse-
lhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do
que o fizeram todos os ofertantes. Porque
todos eles ofertaram do que lhes sobrava;
ela, porém, da sua pobreza deu tudo
quanto possuía, todo o seu sustento.”
(Marcos 12.41-44)

303 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pendão Real.”

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino.

Pastorais

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Filipenses 4.4 - Presb.
Olympio Bezerra.
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Alegria, Marca do Cristão.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas
transgressões. Lava-me completamente da

Liturgia

minha iniquidade e purifica-me do meu
pecado. Pois eu conheço as minhas
transgressões, e o meu pecado está sempre
diante de mim. Pequei contra ti, contra ti
somente, e fiz o que é mau perante os teus
olhos, de maneira que serás tido por justo
no teu falar e puro no teu julgar. Cria em
mim, ó Deus, um coração puro e renova
dentro de mim um espírito inabalável.”
(Salmo 51.1-4 e 10)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM DEUS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

222 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Mais Perto Quero Estar.”

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!

Ministração do Vinho

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

Cântico
“Fala à Minha Alma.”

Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor !
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador !”
Faze-me bem disposto
Para te obedecer,

Sempre louvar teu nome
E dedicar-te o ser

Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti meu sangue
Para te libertar”
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”

Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.

Como na antigüidade
Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar!

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Te Agradeço.”

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional


