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Editorial

Jesus não nos deixa sós no Getsêmani
da vida.  Ele está sempre presente em
solidariedade e comunhão.

3 –  O Getsêmani é Lugar de
Oração Intensa.

Jesus determinou que os discípulos
orassem, “orar é transcender o possível e
invadir o impossível.”

Jesus dava o exemplo de vida de
oração, busca da presença do Pai e
consagração a Ele, mesmo sendo verdadeiro
Deus, como verdadeiro homem tinha
necessidade e prazer em orar.

No Getsêmani da vida precisamos
ter uma vida intensa de oração.  Ore mais.
Ore objetivamente.  Ore com fé.  Ore
intensamente.

4 – O Getsêmani é Lugar de
subordinação à vontade Divina.

Jesus orou dizendo: “Meu pai, se
possível, passe de mim esse cálice, todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu
queres. ”  O Filho não questionou o pai,
apenas pediu. Pedir não é incorreto. Mas
ele subordinou sua vontade à do Pai. Como
Deus quer e não como queremos.

Jesus deu-nos exemplo de inteira
submissão ao Pai. E nós, que também
somos seus filhos, devemos orar usando a
cláusula pétria: “Seja feita a tua vontade e
não a minha.”

5 – O Getsêmani  é lugar de
vigilância permanente

Os discípulos dormiram e não
oraram. Jesus permaneceu acordado e orou
intensamente. O cristão precisa estar bem
acordado espiritualmente.

Vigiar é estar espiritualmente alerta.
E não fechar os olhos espirituais e ter
discernimento. É ver além do natural!

Cada cristão tem o seu Getsêmani,
lugar de angústias, solidão, oração, submissão
à vontade de Deus e vigilância. Vivenciá-lo,
pela fé em Cristo, promove crescimento e
maturidade espiritual.

Crente que cochila perde parte da
bênção. Crente que dorme perde a bênção
toda!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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O Getsêmani da Vida
(Mateus 14.36-45)

Getsêmani significa “lagar de azeite.” Era um jardim, um pomar, localizado ao pé
do Monte das Oliveiras. Naquele lugar, as azeitonas eram prensadas para se extrair delas o
mais puro azeite. Era um lugar tranquilo e agradável. Jesus se retirou com os seus discípulos
para aquele jardim-pomar para comunicar-se com o Pai em oração. O Getsêmani marcou
a vida de Cristo profundamente.

1 – O Getsêmani é Lugar de Sofrimento e Angústia.
“Começou a angustiar-se e a entristecer-se.” (Mateus 26.37)

Embora divino por natureza, quando da encarnação, esvaziou-se de seus atributos
divinos e de sua glória e limitou-se de conformidade com os limites humanos. Assumiu as
fragilidades humanas sem contrair pecados!

Como verdadeiro homem Ele sofreu e se angustiou intensamente.

“Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte...” (Mateus 26.38)

Entristecer-se, no original grego em Marcos, significa estar atônito ou mesmo
aterrorizado. Estas expressões fortes enfatizam ainda mais o fato de como Jesus sofreu
como homem, como as suas provações foram reais.

“.... Profundamente triste até à morte. ” É uma expressão idiomática comum
com o sentido de “no mais extremo grau.” Estava a ponto de morrer por causa da tristeza;
seu coração estava partido e sua alma agitada.

Nós, também, no Getsêmani da vida, experimentamos sofrimento e tristeza. A
graça de Deus nos ajuda a superá-los.

2 – O  Getsêmani é Lugar de Separação e Solidão.
Jesus afastou-se um pouco dos discípulos, prostrou-se com o rosto em terra, e

orava travando um diálogo profundo com o Pai.  Vivia um momento de intensa e doída
solidão.

Jesus pediu que os discípulos vigiassem com Ele. Mas eles adormeceram, deixando-
o só.  A hora era adiantada, a tensão era enorme, ele só precisava da simpatia e solidariedade
dos discípulos, mas eles o deixaram sozinho.



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!

“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
i n t e g r a l m e n t e
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

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, as 19h na Catedral
onde compartilharemos o amor de Deus
como Igreja. Teremos um momento de
Oração no Culto por todos os “AMIGOS”
convidados. Onde teremos a oportunidade de
dizer: Eu me importo!  Após o culto no dia
22 de julho nos confraternizaremos no hall da
cantina com a “Noite dos Caldos”
gratuitamente. A nossa missão compar-
tilharmos a Palavra Deus e levarmos pessoas
a Jesus.   Afinal de contas... O Reino de Deus
é um reino de Amigos! Você entenderá melhor
o projeto no panfleto em anexo.
 
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!

Notícias Gerais

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.
 
Reuniao Preparatória Para Feira
Missionária Das Nações - No dia 2 de
julho, (terça-feira), às 19h teremos a
nossa reunião para passarmos o layout da feira
com suas modificações e adaptações. Por isso,
é imprescindível a presença de representantes
das seguintes áreas: Sociedades internas,
Intercessão, Conselho, Junta Diaconal, Terra
das Crianças, Barraca da
Alemanha,  Ornamentação, Som, Bazar e
Caixa.

Ministério de Intercessão.
Convidamos toda a Igreja, para vigília, nesta
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.

6ª Festa da Família na Roça 2018 - Vem
aí sô!... Reserve a data. Será no sábado, 30
de Junho, das 11h às 17h. Hoje é o último
dia para os convites na área de convivência,
em frente a Cantina, após os Cultos. Não
deixe para última hora. No dia da festa
não haverá venda de Convites. Garanta
já o seu 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
S o c i e d a d e s
Internas da
Catedral. Juntos, com Deus, somos fortes!

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!

O Sistema Presbiteriano – Natureza, Governo e Fins da Igreja

Art.1 - A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de Igrejas locais, que adota
como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento e
como sistema expositivo de doutrina e prática a sua Confissão de Fé e os Catecismos
Maior e Breve; rege-se pela presente Constituição; é pessoa jurídica, de acordo com as leis
do Brasil, sempre representada civilmente pela sua Comissão Executiva e exerce o seu
governo por meio de Concílios e indivíduos, regularmente instalados.

Art.2 - A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito
e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda
e “ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo
Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios
de fraternidade cristã e o crescimento de seus membna graça e no conhecimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo”



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   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
Próxima semana: 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 05Jul18 – José
Arteiro
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.
JD 152 Anos Servindo – No mês de Julho
celebramos o aniversário da Junta Diaconal,
e programamos atividades para abençoar
toda Igreja. Mais uma vez contamos com
os talentos, tempo e dedicação de preciosos
irmãos de nossa Igreja, que ofertam seus
conhecimentos e habilidades profissionais
para abençoar e cuidar especialmente de sua
Vida. 
- Domingo 15Jul - 17h: Palestra sobre
Primeiros Socorros - Dr Assuero Silva
- Domingo 22Jul - 08 às 13h: Ação
Diaconal com os seguintes serviços
gratuitos:

- 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
- Prevenção contra o Câncer: Dr Assuero
Silva
- Doação de Sangue no Hemorio:
Transporte de ida e volta com a JD
Anote as datas com Atenção, Participe com
Alegria, Receba as Orientações e Cuidados
de Profissionais Altamente Qualificados e
Competentes, e Compartilhe esta Bênção
com um Familiar ou Visitante!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Deptº Eunice - hoje, às 17h, na
sala da rampa.
Reunião Deptº Ilka Paiva- dia 27, 4ª feira,
às 15h. Local: falar com a coordenadora.
Reunião Executiva- dia 28, 5ª feira, às
14h30 na sala do Conselho.
Família na Roça ! - dia 30, sábado, das
11h às 17h. Hoje último dia de 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 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 serem 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

Sociedade Internas

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

JULHO – Reunião dia 15, aguarde, às 17,30
horas.  AGOSTO – Nosso acampamento
nos dias 3 a 5, confirme sua presença com
o Tesoureiro Jonas de Souza, no hall da
cantina após o culto das 10:30h, aos
domingos.  Valor de investimento R$
255,00.
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
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

Nossos ECOS são igreja além do templo.
Lá, temos tido a oportunidade de falar sobre
o Senhor de nossas vidas, a pessoas que
nunca visitaram uma igreja evangélica.
Estamos indo “a todo mundo e pregando
o evangelho” aos que estão muito próximos
de nós. Não perca a chance de conhecer
esse trabalho. Aguardamos seu contato pelo
e-mail: ecos@catedralrio.org.br.

MISSÃO CAIUÁ
Reunião na próxima terça-feira, dia 26/06,
às 14 horas, no Salão Álvaro Reis. Todos
estão convidados!



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em todo

o tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)

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

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

4 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Culto à Trindade.”

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

198 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Salvação Graciosa.” (1ª e 4ª estrofes)

Oração de Consagração: Diác. Paulo
Feritas.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Edineia Bastos
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto Santos.
Coral Edineia Bastos

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E SANTO

TEMOR;”
(HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Satisfação é Ter a Cristo.”

1. Satisfação é ter a Cristo,
Não há melhor prazer já visto.
Sou de Jesus e agora eu sinto
Satisfação sem fim!

Sim paz real,
Sim gozo na aflição

Achei o segredo
É Cristo no coração!

2. Satisfação é nova vida,
Eu com Jesus em alegria,
Sempre cantando a melodia:
Satisfação sem fim!

3. Satisfação é não ter medo,
Pois meu Jesus virá bem cedo;
Logo em Glória eu hei de vê-lo.
Satisfação sem fim.

4. Satisfação é ter a Cristo,
Satisfação é nova vida,
Satisfação é não ter medo.
Satisfação sem fim!   (Bis)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, tu és o meu

Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu
nome, porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos, fiéis
e verdadeiros.” (Isaías 25.1)

Mulheres: “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.” (I
Crônicas 29.11)

Homens: “Render-te-ei graças, SENHOR,
de todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.”  (Salmo
138.1)

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)

114 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilho Celeste.”

Cântico
“Perto Quero Estar.”

Perto quero estar,
Junto aos Teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar.

Tudo que há em mim,
Quero Te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei.

Te louvarei,
Não importam as circunstâncias!
Adorarei,
Somente a Ti, Jesus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona:  “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda
a tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116.12;
Provérbios 3.9-10)

177 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firme nas Promessas.”

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM

O DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Agrada-te do SENHOR, e ele

satisfará os desejos do teu coração.”
(Salmo 37.4)

Todos: “Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.”
(Salmo 34.5)

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

Anotações
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EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Presb. Luís Monteiro.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Paulo de Tarso Brito de
Souza

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Maravilhosa Graça.”

1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.

É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.

É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.

O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

2. Maravilhosa graça!
Traz vida perenal!
Por ela perdoado,
Vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz!
O seu  poder transforma
O pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO

AO SALVADOR

Prelúdio: “Atos 2”

Nós estamos aqui
Tão sedentos de Ti
Vem ó Deus, vem ó Deus
Enche este lugar,
Meu desejo é sentir
Teu poder, teu poder

Então vem me incendiar
Meu coração é o Teu altar
Quero ouvir o som do céu
Tua Glória contemplar

Te damos honra,
Te damos glória
Teu é o poder,
Pra sempre, amém!

Litania de Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todas as terras.” (Salmo
100.1)

Mulheres: “Servi ao SENHOR com
alegria, apresentai-vos diante dele com
cântico.” (Salmo 100.2)

Homens: “Sabei que o SENHOR é
Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos;
somos o seu povo e rebanho do seu
pastoreio.” (Salmo 100.3)

Dirigente: “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)

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a
sua misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Salmo 100.5)

Cântico
“Hosana.”

Eu vejo o Rei da glória
Vindo com o Seu poder,
A Terra vai estremecer.

Eu vejo Sua graça
Os pecados perdoar,
A Terra vai então cantar.

Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas

Eu vejo um povo eleito
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento
Quando o Teu povo orar
E Te buscar, E Te buscar.

Limpa o meu coração,
Abre os meus olhos
Pra que eu possa ver
Com o amor que tens por mim,
Te amo!

Quero ser igual a Ti,
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois Contigo vou viver pra sempre

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas

Cântico
“Louvemos ao Senhor.”

Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor.
Adoremos nos seu Santo monte.
Nosso amado Pai,
Seu nome é Santo

Louvamos ao Senhor,
Pois seu nome é santo.



Liturgia

Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, supremo e mui digno de louvor.

Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei!

Cristo é a nossa vida,
O motivo de louvor
em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte,
Pra vivermos sua vida
nos trouxe grande salvação!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)

 Cântico
“Confiarei.”

Eu não tenho que andar ansioso
Se vou ter o que comer ou vestir,
Se o Senhor veste os lírios do campo,
O que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
Com os cuidados e males do amanhã
Pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor
Minha esperança está em Ti.
Não há maior prazer do que saber
Que o meu Deus cuida de mim!

Meu futuro está seguro em Tuas mãos,
Não importa a circunstância.
Permanecerei firmado nas promessas
Que o Senhor me fez.
Confiarei em Ti...

Adicionar à playlistTamanho

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM DEUS

PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração

Cântico
“Toma o Meu Coração.”

Este é meu desejo,
Senhor, Te honrar.
Com meu coração,
Te adorar

Tudo o que há em mim,
Te dá louvor.
Só a Ti adoro,
Meu Senhor.

Toma o meu coração
E toda a minha alma

Eu vivo só pra Ti.
Sempre que eu respirar,
Cada vez que eu acordar
O Teu querer em mim

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Maurício Buraseska.
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

Cântico
“Rei da Glória.”

Se fez desprezível por mim,
Levou todo o fardo que era meu,
Levou o pecado que era meu.

Me deu sua paz para sempre,
Me deu alegria para sempre,

Me deu Sua vida pra viver,
Me deu Sua graça pra vencer.

Jesus, toda glória somente a Ti! 2x

Não há outro igual a Ti,
Tu és o Rei da glória! 2x

A minha vida dou a Ti,
Tu és o Rei da glória! 2x

SERVINDO AO

SENHOR COM ALEGRIA

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! 2x

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!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “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!

Santo, Santo, Santo ...

Recessional

Anotações
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1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Roseane Machado, Jussara Tolentino Trindade.

Segunda-feira 25: Salmo 40.1-5
Terça-feira 26: I Pedro 3.7-12
Quarta-feira 27: Hebreus 2.1-4

Quinta-feira 28: II Coríntios 5.12-21
Sexta-feira 29: Efésios 2.1-10
Sábado 30: João 10.1-11

Aniversário de Nascimento

Hoje: Claude Antoine da Silva Amaral, Gabriel Lira dos Santos Oliveira Martins, Gabrielle
de Oliveira Pereira, Diác. João Luíz Rodrigues de Lemos, Lethícia Santos Leal, Neila do
Amaral Moreira, Susana Balmant Emerique Simões, Zau Sebastião Manuel.

Seg 25: Ângela Maria da Silva Rangel, Giselda Motta Nunes, Guilherme Miranda Araújo,
Maria da Glória Toledo Rodrigues, Rosane Nalbones Barbosa Rosa, Sandra Medeiros
Rangel, Vera Lúcia de Lima.

Ter 26: Gabriel Cunha de Barros Santos, Janete Monteiro, Jorge Teixeira Monteiro, Diác.
Leonardo Nicácio Trindade, Lindinalva Simões dos Santos de Freitas, Odila Varela
Durães.

Qua 27: Luíz Carlos de Freitas, Marlenice Lima Vieira dos Santos, Neli da Silva Mendel
Castelano.

Qui 28: Presb. Denilson Laurentino Sevilha, Gabriel Gustavo de Lima Soares, Genivalda
Nunes Silva, Laura Amaral dos Santos, Sérgio Paula Fraga, Tatiana Coutinho Machado
Chaves.

Sex 29: Presb. Adibe Vieira dos Santos, Daniela Matera do Monte Lins Gomes, Geruza
Pereira Monteiro, Paulo Barros Albuquerque Filho, Paulo Bruno, Paulo Vecchi Ruiz
Cardoso da Silva, Paulo Vendrami, Pedro dos Santos Leopoldo.

Sáb 30: Phebe Oliveira Guidi de Barros, Thaís Lima Marques.

Aniversário de Casamento

Hoje: José Maria de Jesus e Zulmira de Jesus.
Seg 25: Rosaldo Paulo de Lemos e Elvira Menezes de Lemos, Marcos Antônio do Rosário

Cordeiro e Maria Odette Elethério Cordeiro.
Ter 26: Nelson Cardozo Souza e Vera Lúcia Vieira Souza, Elza Pereira Cravo e Sérgio

Cravo, Presb. Peter Walker Tenney e Denise Mateus Tenney.
Qua 27: Diác. Luíz Henrique Inácio de Souza e Raphaela Machado da Costa Inácio de

Souza.
Sáb 30: Maria de Nazareth Nascimento Sampaio e Marçal de Souza Sampaio.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti

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: Regina Oliveira - Ednalda da Cruz;  Noite: Andréa Simões

 - QR CODE -
Boletim Digital

Uma das coisas que mais reclamamos é sobre o tempo. A falta de tempo acaba
virando desculpa para tudo, inclusive para postergarmos o tempo de comunhão com
Deus. Na correria do dia a dia acabamos deixando Ele de lado. Aquele que nos dá força
e sabedoria para enfrentar cada desafio que surge em nossas vidas. 

Conforme o ano vai passando, nossas responsabilidades crescem, os desafios diários
vão ficando mais difíceis e cada vez mais tomam tempo das nossas vidas. As programações
da igreja vão ficando mais intensas, as provas da faculdade chegam, o chefe no trabalho
vai ficando mais exigente. E no meio disso tudo acabamos esquecendo do nosso tempo
com Deus.

Para nossa vida caminhar bem, devemos estar sempre em comunhão com Deus e
precisamos investir um tempo a sós com Ele. Às vezes até nos lembramos da devocional
ou de fazer uma oração, mas sempre temos algo muito melhor para fazer naquele segundo,
como terminar o último episódio de uma série ou atualizar o feed do instagram, e quando
nos damos conta, o dia já acabou e tudo o que nós queremos é dormir. 
É meio engraçado que quando está tudo indo bem, é difícil lembrar de agradecer a Deus,
mas quando estamos passando por momentos difíceis, sempre pedimos a Ele uma ajuda.

Deus planejou as nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele se importa conosco e
sempre escolhe o melhor para as nossas vidas. Ele mandou o seu único filho para morrer
pelos nossos pecados, e nós não conseguimos separar 10/15/30 minutos dos nossos dias
para falar com Ele e investir nesse relacionamento. Esse é um desafio diário para todos
nós. Sempre temos que estar caminhando e conhecendo mais a Deus através da oração e
da Sua palavra. 

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas. ”Mateus 6:33 

Nana

Escola de Fé e Prática: às 17h, no SAR. Estudaremos Sofonias.

Culto Jovem: Pastor Ivo Mozart.


