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Editorial

III – Com Amor Doativo.
Amor que se dá em Cristo, em vida,

em esperança, em alegria! O amor de Deus
se concretizou em Cristo, tomou forma no
calvário e tomou conta da nossa vida.

O apóstolo João faz a significativa
declaração: “Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” (João 3.16)

Amor que se deu por inteiro, que
alcançou nossa vida no tempo e disse sim
para a felicidade!

Amor que nos invadiu e se derrama
para Deus e para o próximo.

No calvário, Deus escreveu o mais
lindo poema de amor.

Amavas-me, Senhor, também quando
imolado,
Por mim sofreu na cruz o meigo
Salvador,
O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado,
Levando sobre si a culpa do pecado.
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que antigo amor!

IV – Com Amor Eterno
Deus nos amou antes do tempo, nos

ama no tempo e nos amará além do tempo!
Seu amor é imutável, infinito e eterno! O
profeta declarou:“Com amor eterno te amei, e
com benignidade te atraí.”

O apóstolo Paulo faz uma
declaração significativa e ousada sobre o
amor de Deus: “Porque eu estou bem certo de
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.” (Romanos 8.38-39)

O nosso relacionamento de amor
com Deus é indestrutível!

O poeta sacro afirma:
E sempre me amarás, porque jamais inferno
Ou mundo poderão ao teu querer se opor,
Ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto
eterno, Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor
superno. Meu Deus, que amor! És sempre
e todo amor!

Conscientize-se de que é amado por
Deus;
Ame-o a cima de tudo e dê prioridade a
Ele na sua vida;
Viva o amor de Deus intensamente;
Compartilhe o seu amor constantemente;
Saiba que, ainda que você mude, o amor
de Deus não muda em relação a você;
Se você é amado por Deus, ame também
o próximo.
Amor compartilhado cresce e gera frutos.
Ame a Deus e ao próximo como a coisa
mais importante que você pode fazer na
vida!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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Ele Nos Amou Primeiro
“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 e 19)

“Amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse.”
(Dosteievski)

Deus nos ama de forma inexplicável, por mais que tentemos imaginar as razões
que o levaram a nos amar, não as identificamos. O apóstolo João traz a mais sublime e
completa definição de Deus: Deus é amor!

O amor não é só um atributo de Deus, mas uma qualidade inerente; Deus é a
própria essência do amor! É o amor em pessoa! Ele nos amou primeiro:

I – Com Amor Atemporal.
O amor não está preso ao passar do tempo. Nós éramos nada,  e ele nos amou

antes do tempo, no infinito da eternidade, antes que o mundo existisse, que o material se
fizesse.

Amor que não se limita ao já, ao agora. Deus nos amou profundamente antes de
formados no útero da nossa mãe. Num momento, sem qualquer marcação no tempo,
sem a existência Física, ele nos amou antes de tudo!

O seu amor me alcançou antes que eu fosse! O poeta sacro declara:
Amavas-me, Senhor, ainda cintilante
Não irrompera a luz ao mando Criador!
E nem o ardente sol, rompendo no levante,
Trouxera à terra e ao mar a força fecundante,
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que eterno amor!

II – Com Amor Incondicional.
Deus não impôs condição alguma para nos amar. Não fez nenhuma restrição.

Dilatou o seu coração em amor ilimitado aos eleitos.
Não havia nenhum mérito em nós para atrair o amor de Deus. Só havia demérito.

O apóstolo Paulo declara: “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de
ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.” (Romanos 5.8)

Ele nos amou com os nossos defeitos, rebeldia e outros pecados. Mas ele, soberana
e graciosamente decidiu nos amar. É graça pura! É pura graça. É um amor imensurável,
tão grande quanto a sublimidade da sua misericórdia!



Notícias Gerais

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se quarta-feira,
dia 20, às 18:30h. Pastores e presbíteros estão
convocados e a igreja está convidada a orar
pelos seus líderes.

“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

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
estão sendo vendidos e poderão ser
adquiridos, somente, até 24 Junho, na
área de convivência, em frente à Cantina,
após os Cultos. No dia da festa não
haverá venda de Convites. 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 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!

Culto Semanal - Quinta-feira, 18:30h
O tema abordado será: Depressão: causas,
efeitos e tratamentos, ministrado pelo Rev.
Isaías Cavalcanti. Participe com toda a sua
família.

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
 
Reunião da Equipe de Recepção
Terça-Feira, dia 19/6, às 15h, na sala Miriam
Duffrayer. Trataremos da escala referente
aos meses de Agosto, Setembro e Outubro
(2018). Sua presença é muito importante!

Ilustres Visitantes, Sejam Bem-Vindos 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 dos bancos, use-as. Adoremos juntos ao
Senhor!

Notícias Gerais

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!

Ministério de Intercessão.
Convidamos toda a Igreja para a vigília,
sexta-feira, dia 29, das 18h às 24h.
“Tema: Ele faz tremer a terra; olha e
sacode as nações. Esmigalham-se os montes
primitivos; os outeiros eternos se abatem.
“Os caminhos de Deus são eternos.”
Habacuque 3.6. Venha perseverar conosco
em oração.
No próximo domingo, 24 de JUNHO:
“ENCHEI-VOS” com o Pastor
Eduardo Carpenter. Se esteve no último, viu
Deus Conosco, traga outros para também serem
abençoados. Não tenha dúvida: ”No 4o com
Deus”, é “o melhor lugar para se estar.”

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

No 4o com Deus - ENCHEI-VOS
Disse o SENHOR a Moisés: Até quando me
provocará este povo e até quando não crerá em mim,
a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? (
Números 14.11)
Impenetrabilidade é o nome dado à
qualidade da matéria pela qual dois corpos
não podem ocupar o mesmo espaço ao
mesmo tempo.
O povo hebreu mesmo próximo do 
sobrenatural de Deus, teve que caminhar
anos no deserto para se esvaz iar dos
costumes, idolatria e princípios distantes de
Deus, herdados nos 430 anos que viveram
no Egito ( Êx12.40). E ainda assim, de frente
para a Terra Prometida, não conseguiu a
promessa e continuou agindo como se não
tivesse convivido com Deus nestes 40 anos. 
O povo estava repleto do equívoco e ficou
de fora, exceto os com menos de 20 anos e
os  que tiveram postura diferente de
todos, Josué e Calebe. O restante viveu
como se não conhecesse a Deus. 
Muitas vezes estamos tão repletos de nós,
de outras coisas que não agradam a Deus,
que não há espaço para Ele em nossas vidas,
pois  um corpo não pode ser ocupado pela
Luz e pelas trevas ao mesmo tempo.

A docência pastoral inicial, nesta oportunidade, a publicação de uma série de
orientações à igreja quanto ao Sistema Presbiteriano, com fundamento nos ensinamentos
bíblicos e nas diretrizes emanadas da Constituíção da Igreja Presbiteriana do Brasil.

A doutrina da soberania de Deus é a ideia fundamental do Sistema Presbiteriano.
Soberania de Deus significa o controle absoluto de tudo quanto existe e ocorre aos homens
e ao universo, exercido por Deus. O Espírito de Deus, onipotente, onipresente, onisciente,
eterno e supremo, governa todas as coisas visíveis e invisíveis, e as governa para fins sábios,
santos e justos. Estes fins são conhecidos cabalmente por Deus apenas. Assim, o Sistema
Presbiteriano é o corpo de verdades absolutas e leis religiosas que têm como verdade
fundamental a soberania de Deus.

Da soberania de Deus decorre a soberania da Palavra de Deus, revelada nas Escrituras
Sagradas, como regra de fé e prática. A primeira coisa que deve verificar quem pesquisa a
verdade religiosa é se Deus – que á a verdade eterna, realmente falou orientando os homens
em matéria de fé e de conduta.   



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão
Diaconal:   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 21 Jun18 – Nelson de
Paula

Próxima semana: Dom 24Jun18 - 
Equipe A:  Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade, Fernando Toledo,
João Márcio, Jorge Gorne, José Nei, Luiz
Cláudio, Marcelo Freitas, Ondina
Brasil, Paulo Freitas (Púlpito 8h), Roberto
Azeredo (Púlpito 10h30), e Amália Maria
(Púlpito 19h) .  Qui 28Jun18 – José Nei

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.
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

Jejum e oração - dia  19, 3ª feira, às 8h.
Venha orar por você e sua família.
Reunião Deptº Dorcas - hoje, às 17h, na
sala da SAF.
Reunião Deptº Eunice - 24/6, às 17h, na
sala da rampa.
Reunião Deptº  Ebenézer - dia 20, 4ª
feira, às 14h30 , na  igreja.
Reunião Deptº Ana e Lídia – dia 20, 4ª
feira, às 14h30 na casa da Rosane
Reunião Deptº Helen Simonton -  dia
20, 4ª feira, às 14h30 na casa da Célia.
Reunião Deptº Maria Reis - dia 21, 5ª
feira, às 14:30h na sala Miriam Duffrayer.
Reunião Deptº Ruth Pinho -  dia 23,
sábado, a partir das 9h, em Teresópolis na
casa da Lígia.
Aí vem Família na Roça! - dia 30 , sábado
das 11h às 17h. Inscrições no Hall da Cantina
após os cultos. Você e sua família não
podem ficar de fora.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano:
AMAR, QUAL É O SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – ocorreu
no último dia 12 junho (terça-feira),
prosseguindo com o tema Relações
Familiares – através da reflexão sobre
personagens bíblicos. Você que não pôde
comparecer programe-se para a próxima
reunião no início do próximo mês. Mais uma
oportunidade para alcançar o Senhor das
Bênçãos! As Reuniões de estudo e Oração
e as Reuniões Mensais são abertas para
quem não fez Encontro de Casais.

Sociedade Internas

Reunião mensal– Será no dia 26/06,
próxima terça-feira, e daremos continuidade
ao tema do ano “Amar, qual é o Segredo?”,
tratando do subtema “Os Ingredientes de
um casamento feliz!” Venha, ouça,
participe! E deixe a Palavra e o Amor de
Deus ser a base sólida do seu Casamento e
de sua Família, sem segredos! A reunião é
aberta para toda a Igreja e contaremos
como preletor o Pr. Jeferson Alvarenga
da Igreja Presbiteriana do Barreto
(Niterói).
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 no hall da cantina, após
culto das 10:30h, aos domingos.

CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E

UNIÃO FRATERNAL.

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 Bênçãos se divertindo, louvando e
ouvindo ótimos preletores. O tema é
“Revolução- A mudança não pode esperar”!
As inscrições já estão abertas, o valor é de
340 reais. Não deixe para depois! Inscrições

no hall da cantina após os cultos. Para mais
informações, procure a diretoria ou a Tia
Zô. 
Bolsa para acampamento - Durante os
dias 25 e 29 de Julho a UPA-Rio realizará o
acampamento de inverno e muitos
adolescentes não têm 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 - Nos dias 24 de Junho
e 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 9:00h, 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

ECOS

São os nossos 12 Pequenos Grupos que se
encontram, semanalmente, em diversas casas
pelo Rio de Janeiro, Niterói e Caxias. Você
pode e deve participar de um deles.
Aproveite essa oportunidade de aprender
mais sobre a igreja que o Senhor quer que
sejamos. O contato pode ser feito através
do e-mail ecos@catedralrio.org.br.



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

“LOUVAREI AO SENHOR DURANTE

 A MINHA VIDA...” (SALMO 146.2)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “ Casa de Israel, bendizei ao

SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR;” (Salmo 135.19)

Congregação: “Casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR,
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20)

Dirigente: “Louvem o nome do
SENHOR, porque só o seu nome é
excelso; a sua majestade é acima da terra
e do céu.” (Salmo 148.13)

Todos: “Ele exalta o poder do seu povo, o
louvor de todos os seus santos, dos filhos
de Israel, povo que lhe é chegado.
Aleluia!.” (Salmo 148.14)

21 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus de Abrão.” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

93 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firmeza na Fé.” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Vitor
Araújo.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

TU ME RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Salmo 126 - Presb. Guilherme
Simon.
Solo: Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Consolo.”

Mensagem: Mis. Leninha Maia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Quero Que Valorize.”

Quero que valorize o que você tem,
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus.
Chega de ficar sofrendo angústia e dor
Esse teu complexo inferior
Dizendo, às vezes, que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem.

Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você
Até com gemidos
Inexprimíveis, inexprimíveis
Aí você pode então perceber
Que pra Ele há algo importante em você,
Por isso levante e cante,
Exalte ao Senhor!

Você tem valor:
O Espírito Santo se move em você!
Você tem valor...

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória

de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)

Mulheres: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite.” (Salmo 19.2)

Homens: “Não há linguagem, nem há
palavras, e deles não se ouve nenhum
som;”  (Salmo 19.3)

Coral: “No entanto, por toda a terra se faz
ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda
para o sol,” (Salmo 19.4)

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)

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

Cântico
“Doce Presença.”

Há um doce Espírito aqui.
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador.

Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós, enchendo-nos com teu amor.
Te adoraremos por tua presença aqui,
E que renovará os nossos corações.
Louvado seja o Senhor!

Se te dizes salvo e ao invés
Estás triste, oprimido e sem poder.
Rende-te à presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

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)

33 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Maravilhas Divinas.”

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Branco.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Ouve, SENHOR, a minha voz;

eu clamo; compadece-te de mim e
responde-me. Ao meu coração me
ocorre: Buscai a minha presença;
buscarei, pois, SENHOR, a tua presença.”
(Salmo 27.7-8).

Todos: “Nossa alma espera no SENHOR,
nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso
coração se alegra, pois confiamos no seu
santo nome. Seja sobre nós, SENHOR,
a tua misericórdia, como de ti
esperamos.” (Salmo 33.20-22).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

392 HE - (Hinário Evangélico)
“O Vale de Bênçãos.”

1. Eu desci para o vale de bênção e paz,
e sinto comigo Jesus.
O Seu sangue aos humildes garante perdão,
seu Espírito os enche de luz.

Entrai neste vale de bênção e paz, 
onde Cristo revela afeição. 

Aceitai, abraçai, confessai-o: 
Publicai que Nele há salvação.

2. Há festim no vale de bênção e paz,
Abundância em grau liberal.
O cansado recebe alimento e vigor
e o triste consolo real.

3. Há ternura no vale de bênção e paz,
e riquezas de incrível amor.
Mas são só os fiéis os que podem contar,
Esta graça do bom Salvador.

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Romanos 14.1-14 - Presb.
Jorge Apocalypses.

Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Ética, um princípio que

não pode ter fim.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Shalon Adonai.”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai,
Shalom Adonai, Shalom.

A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto

da sabedoria como do conhecimento de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos,
e quão inescrutáveis, os seus caminhos!”
(Romanos 11.33)

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente
do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro?” (Romanos 11.34)

Homens: “Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído?”
(Romanos 11.35)

Dirigente: “Porque dele, e por meio dele,
e para ele são todas as coisas. A ele,
pois, a glória eternamente. Amém!”
(Romanos 11.36)

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

 54 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Chegada do Messias.”

Oração de Adoração
Solo: Ruth Santos Vilela

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e
me der pão para comer e roupa que me
vista, de maneira que eu volte em paz
para a casa de meu pai, então, o
SENHOR será o meu Deus; e a pedra,
que erigi por coluna, será a Casa de Deus;
e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo.” (Gênesis
28.20-22)

49 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Sempre Vencendo.”

Oração de Consagração: Diác. Tiago
Castilho.3

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Hebreus 10.11-14; 9.28 -
Presb. Walter Barros
Solo: Marcos Vinícius Ramos

Tema da Mensagem:
“Sacrifício Único”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Dueto: Ruth Santos e Marcos Vinícius
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O

CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão

183 HE - (Hinário Evangélico)
“Plena Consagração.”

1. Tudo a ti, Jesus, consagro;
Tudo, tudo deixarei;
Resoluto, mas submisso,
Sempre a ti eu seguirei!

Tudo deixarei!
Tudo entregarei,
Sim, A ti, Jesus bondoso,
Sempre seguirei!



Liturgia

2. Tudo a ti, Jesus, consagro;
Que alegria o teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

3. Tudo a ti, Jesus, consagro;
Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!

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 o Pai!

Ministração do Vinho

226 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A História de Cristo.”

Cântico
“Fala à Minha Alma.”

1.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  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 !”

2.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.

3. Como na antiguidade
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.

SERVINDO A CRISTO

COM ALEGRIA

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



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, Jussara Tolentino Trindade.

Segunda-feira 18: I João 5.1-13
Terça-feira 19: Romanos 8.12-17
Quarta-feira 20: Hebreus 9.19-28
Quinta-feira 21: I Coríntios 13

Sexta-feira 22: Marcos 8.1-13
Sábado 23: Efésios 6.5-9
Domingo 24: Hebreus 13.1-6

Aniversário de Nascimento
Hoje: Alexandre Luíz Moraes do Rego Monteiro, Darcy de Araújo, Leonardo dos Santos

Silva, Luíz Antônio Cardoso, Rosemere de Figueiredo Martins.
Seg 18: André Fonseca dos Santos, Eduardo Pereira Crispim, Kátia Leidens Tajra.
Ter 19: Carlos Alberto Sarmento, Edimeia Lopes Neves, Joel Menezes de Lemos, Lucas

Regis Ouverney, Thiago Medeiros de Oliveira.
Qua 20: Ana Paula Pellegrino, Cláudia Figueiredo de Castro Freitas Santos, Daniel

Ebendinger, Irene Monteiro Grillo, Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos, Marcello
Uchoa Teixeira, Thiago Neves de Campos, Valéria Ramos Pinto Gorne.

Qui 21: Ana Paula Ramalho Bellini, Cleonice Alves da Silva, José de Castro Quintaes,
Mariana Matos Reis, Raquel Lira dos Santos Oliveira Martins.

Sex 22: Ana Luíza dos Santos Couto de Souza, Asafe Nascimento Moreira Faria, Maria da
Glória de Oliveira Silva, Maria Lúcia Teixeira, Marly Simon.

Sáb 23: Carla Cristina de Souza Cortes, Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro, Elio
Freire Sardinha, Joana Angélica Pereira Antônio, Luíza Araújo Werner, Maria Lúcia
Wanderley de Andrade, Raquel de Ramos Malafaia, Presb. Ruy Fonseca Coelho.

29/05 - Alessandra Abreu Domingues Ferreira.

Aniversário de Casamento
Hoje: Izabel Machado de Araújo e Elias Ferreira de Araújo.
Seg 18: Artur Martins da Costa e Alzira Gomes de Sá, Daniel Fábio Sousa da Silva e

Débora dos Santos do Nascimento.
Ter 19: Presb. Maurício Buraseska e Gisselle de Carvalho França Buraseska, Marcelle Gomes

Aureliano e André Luís Procópio Aureliano.
Qui 21: Presb. Jorge Lima de Apocalypses e Elionora Souza Pinto de Apocalypses.
Sex 22: Vânia Celestino da Fonseca e Américo F. F. da Fonseca, Vasny Ferreira Gomes e

Luzia Marques Ferreira Gomes.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Paulo de Tarso Brito
19 horas: Rev. Guilhermino Cunha.

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. José Ribamar; 10h30min: Presb. Luís Alberto;
19 horas: Presb. Luís Monteiro.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Valéria Gorne - Mary Lins;  Noite: Vera Lúcia e Silvio

 - QR CODE -
Boletim Digital

DESAFIOS DE FÉ

A história do rei Acaz tem muito a nos dizer, mesmo acontecendo a aprox. 740 anos aC.,
retrata desafios que enfrentamos nos dias de hoje.

Durante o reinado de Acaz, Rei de Judá, o Rei da Síria e o Rei de Israel fizeram uma
aliança para  resistir contra a ameaça do Rei da Assíria e, para persuadir Acaz a juntar-se a
eles, decidiram  atacar seu reino. Quando informaram ao rei Acaz que eles se aproximavam,
“seu  coração e do seu povo se agitaram, como as árvores da floresta agitam-se com o vento.”

Porém, o Senhor envia Isaías para dizer a Acaz: “Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo.
Que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes... (Isaias 7.4)

Deus chama Acaz e o povo a ficarem firmes e terem uma fé  verdadeira e genuína: “se
vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão.” (v.9)

Deus fala  a acaz : “Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas,
seja das alturas mais elevadas”. Mas Acaz disse: “Não pedirei; não porei o Senhor à prova”. (Isaías 7:10-
12)

Acaz não pediu sinal, porque mesmo se tivesse algum ele continuaria a descrer naquilo
que Deus tinha falado. Acaz não confiou em Deus.

Deus chamou Acaz e ao povo a um desafio de fé e o mesmo desafio é feito a nós
também. Quando as dificuldades se aproximam, nosso coração também se agita.  Quantas
vezes o Senhor fala conosco, para não fraquejarmos, não temermos e nem desistirmos em
meio as dificuldades e  nós mesmo assim deixamos de ter fé? Quantas vezes Deus usa pessoas
para ministrar ao nosso coração a paz dEle e nós não damos ouvidos? Deixamos perseverar
em  oração, de confiar em Deus e tentamos agir por nós mesmos, tentando usar nossas
próprias forças. Isso revela uma fé frágil e sensível  às circunstancias.

O que Deus diz a Acaz se aplica a nós também: “se vocês não ficarem firmes na fé,
com certeza não resistirão.” Precisamos ter fé, no Senhor, crer nos seus planos e na sua
vontade que é boa, perfeita e agradável. A bíblia nos diz que sem fé, é impossível agradar a
Deus. Que não façamos como Acaz, que não rejeitemos os sinais do Senhor e que esse
desafio seja vencido por nós a cada dia. Perseveremos na fé, crendo que o nosso Deus é
poderoso pra fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.

Adrízia Muniz

SEXTA É DIA DE CULTO JOVEM: nessa sexta-feira receberemos o
Pastor Hélio, da IP Maracanã! Venha ouvir o que Deus tem a falar através
do seu servo. Te esperamos às 20h, No Salão Álvaro Reis.
UMP NA COPA: Junte-se a nós para torcer pelo Brasil!! Estaremos juntos
a partir das 14:30h, no Flamengo!! Após o jogo, teremos nossa Escola de
Fé e Prática no mesmo local. Estudaremos Sofonias. Para mais informações
sobre o endereço, entre em contato com a Diretoria. Vem torcer com a
gente!!


