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O Rei Continua Sobre o Trono

“No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e  sublime trono” Isaías 6.1a.

O Brasil está mergulhado em uma crise ética sem precedentes. O caos social em
que vive o país tem razões explícitas. A corrupção anda à solta e o desvio de dinheiro
público é uma vergonha constatada nacionalmente todos os dias. Tal fato é uma afronta à
população que sobrevive em meio às más notícias e que carece dos direitos mais elementares.

A crise é ética e de valores. As práticas das autoridades e mesmo do povo desvelam
esse caos. Assumem governantes, saem governantes e o discurso é sempre o mesmo. Além
disso, pode-se falar do estado paralelo de direito chamado narcotráfico. A violência está
presente e pode ser observada em todos os andares sociais. Vive-se em tempos delirantes
de um país que recebeu Copa do Mundo, Olimpíada e outros eventos, porém suas
autoridades não acharam tempo para conquistas de fato mais relevantes... Emilé Durkheiem,
um dos principais teóricos da Sociologia, definiu na metade do Século XIX, situações
como essa como o que chamou de anomia social. Para ele, uma nação sem regras e sem
ética sempre será tutelada pelo caos. Durkhiem parece ter encontrado esse conceito olhando
“profeticamente” para o nosso país.

Judá também viveu dias difíceis até que Uzias chegasse ao trono. Sem dúvida, esse
Rei foi um dos grandes monarcas da história de Judá. Seus feitos como governante
trouxeram um sentimento de valor àquela nação e enchia os seus governados de orgulho,
de entusiasmo e de confiança.

Infelizmente, em um dado momento, esse grande Rei – que também era um
homem pecador – se deixou levar por sua vaidade... Não resistiu e fez aquilo que Deus
não aprovava. A história dele, registrada no capítulo 26 do segundo livro das Crônicas,
mostra que seu erro lhe custou muito. Contudo, apesar de seu erro no final do reinado,
Uzias foi considerado um dos grandes reis de Judá: “(...) divulgou-se a sua fama até muito longe,
porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte” (2Cr 26.15). O profeta Isaías foi um
dos seus mais cuidadosos biógrafos (2Cr 26.22).

Quando Uzias morreu, com ele, certamente, morreram muitas esperanças de glória
em Judá. Em particular, o seu biógrafo Isaías, filho de Amoz, deve ter se preocupado
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Deus Não Nos Deu Um Espírito de Covardia
Normalmente, o medo não é um aspecto bom da vida. Pode até ser positivo

quando, por exemplo, nos faz pensar antes de entrarmos no mar agitado, colocarmos as
mãos no fogo, andar numa rua deserta tarde da noite, etc. Este é o aspecto saudável do
medo, a precaução.

Mas “Deus não nos deu um espírito de covardia” no que diz respeito ao cumprimento
da Sua ordem de espalhar o Evangelho pelo mundo; no que diz respeito ao amor ao
próximo; no que diz respeito a fazermos tudo o que é justo e bom. Nestas coisas não
devemos ter temor. Ele disse que estaria conosco todos os dias até à consumação dos
séculos, para nos guiar, consolar e ajudar. Não podemos deixar que o medo tome conta
de nossos corações. Precisamos estar revestidos do espírito de firmeza, do espírito de amor
e de moderação. Devemos temer apenas os excessos e o exageros da nossa carne, e
deixarmo-nos possuir do espírito de ousadia e de firmeza de Deus.

A prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante das obrigações,
oportunidades e desafios da vida cristã em função do poder de Deus e dos recursos que
ele coloca à disposição de todos que o servem. A ordem “Sedes fortes e corajosos” é
muito insistente nas Escrituras. Foi dirigida ao povo de Israel em ocasiões de perigo e
desafio, na época de Moisés (Dt 31.6), Josué (Js 10.25) e Ezequias (2Cr 32.7). Mais de
centenas de anos depois, Davi achou por bem repetir as mesmas palavras a Salomão, seu
filho e herdeiro do trono (1Cr 22.13). Porém, devemos lembrar que ousadia não é
esbravejar, fazer barulho, prometer mundos e fundos, desafiar a adversidade. Ela não é
outra coisa senão dar conta do recado com permanente disposição e com humildade.

Precisamos de ousadia para entrar com naturalidade na presença de Deus, no
Santo dos Santos, como diz as Escrituras (Hb 10.19), certos de que o Senhor nos recebe e
nos atende em Cristo. Precisamos de ousadia para sair da rotina e fazer proezas: “Em
Deus faremos proezas” (Sl 60.12). Precisamos de ousadia para confiar em Deus, ainda
que andemos pelo vale da sombra da morte (Sl 23.4).

Precisamos de ousadia para tornar conhecido o evangelho do reino, para anunciar
a Palavra de Deus, para ensinar, para falar a um mundo incrédulo,
corrompido, desinteressado, cego e zombador, como aconteceu com
os apóstolos: “Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus” (At 4.31; 9. 28; 13.46).

Portanto, devemos sempre nos lembrar que “Deus não nos
tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
moderação” (2Timóteo 1:7).

Heloísa
Culto Jovem: Na próxima sexta pastor Alexandre Sena
estará trazendo a palavra. Sala da UMP| 20h.
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Editorial

com o futuro de sua nação. A
situação não estava muito bem no mundo
em que Uzias, com sua habilidade no
governo, era a garantia de confiança e de
segurança para Israel. Com a morte desse
Rei, possivelmente, as condições do povo
poderiam mudar para pior e uma sombria
nuvem de incertezas pairava sobre a nação.

Diante desse quadro, há a grande
visão de Isaías e uma resposta de Deus não
apenas para o profeta, mas para nós, que –
de vez em quando – nos sentimos também
cercados por uma nuvem de desesperança.

Isaías ainda tinha em mente a morte
do grande Rei Uzias, mas quando Deus lhe
traz uma visão profética, ele vê “O Senhor”
sentado em um alto e sublime trono. Deus
revela ao seu profeta que – mesmo em meio
às densas nuvens de incerteza, com
poderosas nações inimigas espreitando
oportunidades para dominar Israel, com
homens maus desejando o poder e com
todo possível quadro caótico à frente – o
profeta ainda podia descansar e confiar, pois
no trono de todo o Universo quem está
assentado é o Senhor. O trono de Judá
poderia estar vazio, por ser circunstanciado
pela morte de Uzias, mas o trono do Senhor
Soberano permanecia ocupado. Deus estava
e está no controle de tudo.

Apesar de todo o quadro triste de
Judá naqueles dias durante o reinado de Acaz,
da conspiração dos reis da Síria, das ameaças
dos povos Egípcios e Assírios e da própria
corrupção do coração do povo de Deus em
Judá, Isaías ouve do Senhor palavras de
esperança. Isaías vê o único trono que jamais
ficará vazio, contempla o Soberano que jamais
será deposto, enxerga um governo que jamais
será abalado. Deus, afinal, é quem realmente
governa todas as coisas e, se isso é assim, o
Seu povo deve confiar e descansar no Seu
poder e na Sua fidelidade.

Portanto, neste dia, descanse
sabendo que o seu Deus continua assentado
no trono dos céus a governar o universo.
Permita-se respirar enchendo o peito,
caminhe contra o vento, eleve os olhos aos
Céus, faça a sua oração e confie no Senhor,
pois não só a sua vida, mas todo o planeta e
toda a existência estão nas Santas Mãos do
Soberano Senhor, que reina desde antes da
fundação do mundo e que tem o único
reinado eterno. Viva em Paz.

A Ele a glória e apenas
n’Ele a nossa fé.

Pastor Renato Porpino
ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha  10h30min: Rev. Josué Rodrigues
19 horas: Mis. Leninha Maia

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Adibe Vieira; 10h30min: Presb. Guaraci Sathler;
19 horas: Presb. Luis Alberto Santos .

ESCALA DE RECEPÇÃO DE VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Amália Sena - Cidinha Pereira - Theresinha Pereira Noite:
Adriana Rocha
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CarosVisitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio  - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu das irmãs Cilene, Daniele e Sabrina,

exposição verbal e relatório, sobre viagem
missionária a Delmiro Gouveia (Sertão de
Alagoas), realizada no período de 13 a 20/
06/2018, em apoio ao “Projeto Palavra
Contada”. Consignou um voto de
apreciação às irmãs pelo trabalho realizado,
extensivo às demais colaboradoras.

2. Recebeu convite da Igreja Evangélica
Fluminense que se reúne na Rua
Camerino, 102 – Centro – Rio de Janeiro,
para os cultos de celebração dos seus 160
anos de organização.

3. Recebeu ofício do Abrigo Presbiteriano
agradecendo a participação da Igreja na
festa de aniversário (58 anos) daquela
instituição, ocorrida no dia 09/06/2018.

4. Recebeu e registrou a Cessão do Templo
para o casamento de Leonardo Nicácio
Trindade e Fernanda dos Santos Correa,
ambos membros da Igreja.

5. Tomou conhecimento de evento
promovido pela EBD ADULTO, com o
tema IGREJA E ENSINO, no domingo
19/08/2018, às 16h, com palestra a ser
proferida pelo Pastor Luiz Sayão.

6. Recebeu solicitação de Carta de
Transferência para a IP de Copacabana,
de Roberto Lopes D’Albuquerque Júnior
e  resolveu atender.

Recepção de Membros
O Conselho da Igreja estará reunido na
quarta-feira, dia 25, às 18:30h, para receber
novos membros. Às 19:30h será servido um
jantar de recepção aos novos membros. Às
20:30h o Conselho ouvirá os candidatos. No
domingo 29, às 10:30h, haverá a festa da
colheita, a recepção dos novos membros
da Catedral,  no Culto Matutino. Há um
lugar pra você entre nós!

Visitas Pastorais
Foram realizadas algumas visitas a irmãos
enfermos e imposibilitados de vir à Igreja:
1. Iolanda Gonçalves e Paulo – com

celebração da ceia.
2. Ester Botelho e Ernestina Botelho (com

a participação de Adriana Maia e Lilian
Canto Costa) – com celebração da ceia.

3. Alice Lugarinho, Presb. Roberto Corrêa,
Rute Lugarinho e Eilde Coelho – com
celebração da ceia.

Rev. Jonas Machado
Após um longo período de enfermidade, na
quarta-feira 11/07, foi chamado à presença de
Deus, na cidade de Alegre, Espírito Santo. O
Rev. Jonas foi pastor auxiliar na nossa igreja
por vários anos e já estava jubilado.
Agradecemos a Deus por sua vida e ministério
e pedimos a Deus que console a sua família!

Rev. Josué Rodrigues
Pastor da Igreja Presbiteriana Betânea, em
Niterói, e cantor com vários cds gravados,
estará pregando no Culto Matutino do
próximo domingo, às 10:30h, e louvando ao
Senhor com belos hinos. Traga amigos e
familiares para ouvir a mensagem e as músicas
que edificam e nos enlevam espiritualmente.

Culto do Amigo Dia 22 de Julho, às 19
horas – Convide seus familiares e amigos!
O tema da mensagem: “O Reino de Deus é
um reino de amigos”. Vamos compartilhar
a Palavra de Deus e orar com os nossos
amigos. 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 Igreja com a “Noite dos Caldos”
gratuitamente. É nossa missão em amor
convidar os nossos amigos e juntos buscar
a Deus.

1 - Enfermos:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Roseane Machado, Divino Peixoto e Angelina Alves.

2 - Famílias (liderança da IPRJ):  Presb. Roberto Corrêa, Rute e Alice Lugarinho, Diác. Adeclen
Santos, Elizabeth Sabino E família.

3 - Outros Motivos:  Orar pela situação de violência em nossa cidade, orar pela situação
econômica de nosso Estado.

Segunda-feira 16: Lucas 1.67-79
Terça-feira 17: Atos 20.22-35
Quarta-feira 18: Salmo 20
Quinta-feira 19: Salmo 25.1-15

Sexta-feira 20: Salmo 27.1-8
Sábado 21: Jonas 4
Domingo 22: Marcos 6.7-13, 30-32

Aniversário de Nascimento
Hoje: Estelita Carneiro da Silva, Maria Helena Lamiz Cunha, Wilca Pereira deos Passos

Santos.
Seg 16: Aristauziro Ferreira de Oliveira, Maria Ermelinda da Silva Fernandes, Marilena

Machado de Souza.
Ter 17: Carla Adriana Rosa Fitzner, João Marcelo dos Santos Marques, Mônica Lima Gimenes,

Nisete Chaves da Luz, Sérgio de Brito Prieto Saud.
Qua 18: Alba Saly Rodrigues Bastos, Aparecida Maria Pereira, Carlos Alberto Lopes da Silva

Coimbra, Júlia D’ávila de Almeida Machado, Diác. Leandro Cláudio de Souza Trindade.
Qui 19: Presb. Carlos Roberto Soares, Claudeonice Vieira de Paula, Iara Lígia Silveira, Rachel

Lemes Franssen.
Sex 20: Elen Cristina Lopes da Silva Felippe Silva, Joaquim Gomes de Sá, Maria Flor Campos

Stefanon, Marina de Carvalho Reis, Miguel dos Santos Júnior, Victor Mota Reis.
Sáb 21: Ana Gabriela Pereira de Bastos, Elisimar Ferreira da Silva, Geralda Santos, Leandro

do Carmo Wanderley de Andrade, Letícia Bastos de Andrade.

Aniversário de Casamento
Hoje: Divaldo Barbosa Gomes e Carmen Lúcia Pinho Gomes, Diác. Marcelo Figueiredo de

Castro Freitas e Leyde Patrícia Leadebal Freitas.
Seg 16: Lúcio Mário da Silva Maia e Sandra Alves Farias Maia.
Ter 17: Clayton Xavier Lima e Célia Rodrigues Xavier Lima.
Qua 18: Flávio Bastos dos Santos Reis e Maria Regina Gomes dos Santos Reis, Salatiel

Menezes dos Santos e Leonor Virginia Accioly Menezes, Isa Alves de Oliveira e Arnaldo
de Oliveira.

Qui 19: Isaías Palermo e Lúcia Helena Cascareja Palermo.
Sex 20: Presb. Denilson Laurentino Sevilha e Cristiane Aparecida da Silva Sevilha, Ricardo

Alexandre Passos Chaves e Ana Raquel de Mello Chaves.
Sáb 21: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inácio, Jasson Soriano de Lima e Gláucia Macedo

de Lima, Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia Pimentel Boechat Jardim.



Feira Missionária das Nações 
No dia 11 de agosto (sábado), a partir das
10h, teremos a nossa Feira Missionária.
Venha participar com muita alegria e
conhecer nossos campos e associações
missionárias, interceder por Missões na
Tenda de Oração, saborear as mais variadas
comidas típicas do país e do mundo,
comprar no Bazar da Feira que se tornou
uma loja com muitas novidades para você,
deixar seus filhos participar da Terra das
Crianças e se confraternizar sentindo a rica
e abençoadora presença de Deus. Teremos
uma programação variada com entrevistas
missionárias, Corais, ministério de Louvor,
desfile do Bazar Missionário e muito mais...
Convide seus familiares e amigos!
XX Feira das Nações, um mundo de
bênçãos espera por você!

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 próximo domingo, dia 22 de Julho, após
o Culto matutino! Será um almoço onde
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.   Venha
com sua família! Contamos com vocês!!

Almoço Português na Feira Missionária
O ECCC já está trabalhando a todo vapor
para o nosso almoço missionário na Feira
das Nações. Convide familiares e amigos!
  
Terra das Crianças na Feira 
Sim!!!! Teremos um espaço para os nossos
pequenos falando de missões. A tia Shirley
e equipe estão preparando muitas surpresas
para este dia. Também teremos a barraca
da UCP vendendo açaí! Convide amigos!
A Feira também é lugar de criança. Dia 11
de agosto, a partir das 10h.

Campanha do Som e Vídeo – Graças a
Deus, Semeamos e Colhemos!
Temos boas novas de grande alegria!
Ao completarmos o 7º mês da campanha,
de um total de 10 previstos, podemos
informar que o alvo foi alcançado e,
SUPERADO! 102% (Cento e dois por
cento) ou seja, 2% acima do desejado, fruto
do seu envolvimento, fidelidade e
participação.

Em números aproximados, entre os
que se COMPROMETERAM e
parcelaram  suas ofertas e aqueles que o
fizeram de forma  avulsa, mais de 400
irmãos, membros ou não, identificados ou
não, se ENVOLVERAM e permitiram que
o projeto alcançasse o seu objetivo em
equipamentos, instalações e obras que se
encontram como se segue:
Realizado: 1 -Sistema de som adquirido e
instalado; 2 - Sistema de transmissão de
vídeo adquirido e em fase de instalação,
configuração e treinamento dos operadores;
3 - Obras do estúdio finalizadas e em fase
de organização dos novos equipamentos
adquiridos.

Necessidades complementares: 1 -
Mesa de som para ser instalada no estúdio
com objetivo de equalizar o som que é
transmitido para a internet; 2 - Projetor e
tela apropriados para a projeção no púlpito
em dias de intensa luminosidade; 3 -
Aquisições de microfones apropriados para
corais, dentre outros Equipamentos e
acessórios adicionais.

O Senhor AMA OS QUE O
AMAM (Pv 8.17), se dedicam a sua obra,
conhece os seus corações e a generosidade
de cada um. Caso deseje completar o seu
compromisso fique à vontade, pois temos
ainda, conforme necessidades
complementares acima relacionadas,
algumas outras aquisições pendentes.
Oportunamente, ao final dos dez meses
previstos faremos, não só um balanço de
toda a Campanha como também e
principalmente, consagraremos a
materialização das suas ofertas generosas que
tomaram forma em equipamentos,
instalações, obras e resultados.
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O Sistema Presbiteriano – A Definição de Deus.

 
Marcha Missionária 
No dia 12 de agosto,
domingo,  estaremos
participando da
marcha missionária. É
dia de trazer o
cofrinho e você
também pode
participar colocando
a oferta no envelope
e anotando que é para
MISSÕES. É muito
importante a anotação para diferenciar dos
dízimos. “Missões se faz com os pés dos
que vão, com os joelhos dos que oram e
com as mãos dos que contribuem”.

Culto Semanal
Quinta-feira, às 18:30h, com louvor e a
ministração do estudo “A oração segundo
o coração de Deus”, pelo Presb. Ruy
Coelho. Participe com a sua família!

Vígilia de Oração
Ministério de Intercessão convida toda a
Igreja para a vigília, das 18h às 24h, nesta
sexta-feira, dia 27. Tema: “Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo
propósito é firme; porque confia em ti.”
(Isaías 26.3). Venha perseverar conosco em
oração!

Igreja Evangélica Fluminense
Comemorou 160 anos de organização dia
11, com um culto de ação de graças. A nossa
igreja foi convidada para o evento e foi
representada pelo Rev. Isaías Cavalcanti,
Presb. Olympio Bezerra e Adriana Maia,
presidente da SAF.
Louvamos a Deus por esta Igreja-irmã e
seu profícuo ministério em nossa cidade.
Parabéns ao seu Pastor Paulo Leite e aos
seus membros. A Igreja Evangélica
Fluminense, congregacional, é a Igreja
Protestante mais antiga em nossa pátria!

A Confissão de Fé de Westminster traz uma notável definição de Deus: “Há um só
Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições.

Ele é um Espírito puríssimo, (não tem uma forma física, tem uma forma espiritual)
invisível, (no A.T. assumia uma forma física temporária nas teofanias – “manifestações de
Deus”), sem corpo, (não sem forma, Ele tem forma espiritual), membros ou paixões,
(sem sentimentos e emoções semelhantes às dos seres humanos).

É imutável (Nele não há mudança nem variação), imenso (não tem limites), eterno
(não tem princípio nem fim), incompreensível (não pode ser compreendido pela razão),
onipotente (tem todo poder – tudo ele pode), onisciente ( tudo sabe – tudo vê),
onipresente (está presente em todo lugar), santíssimo (absolutamente santo – não tem
nenhum envolvimento com o mal), completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a
sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é justa e imutável.”

Ele se definiu como “Eu sou.” Ele não foi ou será, Ele é!

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

Liturgia



Sociedade Internas

VJUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom 15
Julho -  Equipe D:  Filipe Agum, Tiago
Trindade, Nelson de Paula, Ricardo Bezerra,
Rosibeti Silva, Sérgio Branco, Thiago
Castilho, Vítor Araújo, Archidemes Campos
(Púlpito 8h), João Luiz (Púlpito 10h30), e
Antônio Gouvêa (Púlpito 19h) .  Qui 19
Julho – Ricardo Bezerra

Próxima semana: Dom 22 Julho - 
Equipe A:  Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade, Amália Maria, José
Nei, Luiz Claudio, Marcelo Freitas, Ondina
Brasil, Paulo Freitas, Roberto
Azeredo, Fernando Toledo (Púlpito 8h),
João Márcio (Púlpito 10h30), e Jorge Gorne
(Púlpito 19h) .  Qui 26 Julho – Luiz
Cláudio

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.  
Confraternização - Na última segunda-feira
realizamos nosso Jantar de Confraternização,
celebrando com muita alegria, comunhão e
singeleza os 152 anos da JD. Na oportunidade
foram homenageados os Destaques de 2018:
Diácono do Ano - José Arteiro, Auxiliar de
Diaconia do Ano - Amália Sena e Diácono-
Mirim do Ano - Guilherme de
Sá. Agradecemos a todos que com seu
trabalho e dedicação puderam nos
proporcionar um evento tão agradável e
especial.

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. 
- HOJE!!! Dom 15Jul, às 17h, no Salão

Álvaro Reis teremos a “Palestra sobre
Primeiros Socorros” com 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

Deptº Eunice - reunião hoje, às 17h, na
sala da rampa.
Jejum e Oração - reunião dia 17, 3ª feira,
às 8h, na IP Rio. Prepare-se!
Deptº  Ebenézer-  reunião dia 18, 4ª feira,
às 14:30h na  igreja.
Deptº Helen Simonton -  reunião dia 18,
4ª feira, às 14h.30 na casa da Solange.
Deptº Maria Reis - reunião dia 19, 5ª feira,
às 14:30h, na sala Miriam Duffrayer.
Deptº Ester - reunião dia  21, sábado,  às
14h30, junto com o 55º aniversário da
Sinodal.
Deptº Ruth Pinho - reunião dia 21,
sábado, às 14:30h, na casa da Lenise.

Liturgia

COMUNHÃO COM O

CORDEIRO

DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão

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

Cântico
“Deus Enviou.”

Deus enviou seu Filho amado
Pra me salvar, e perdoar;
Na cruz morreu por meus pecados,
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã,
Porque Ele vive,
Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus,
Que vivo está!

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei;
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na Glória, o meu Jesus
Que vivo está!icio

Ministração do Vinho

88 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Amor Perene.”

“Tudo que Jesus conquistou”

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.

Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo.
(2 vezes)

SIRVINDO A CRISTO

 COM ALEGRIA

Cântico
“Como é Preciso.”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti;
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.

E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.

Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você,
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Sociedade Internas

55º Aniversário da Sinodal Rio - dia 21,
sábado, às 14h30 na IPRJ. Venha celebrar
conosco!

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – ocorreu
no último dia de 10 Julho, abordando o
Tema “Fé”, baseado na vida de Josué e
Calebe ao voltarem do reconhecimento da
“Terra Prometida” (Num Cap 13 e 14).
Nosso irmão Encontreiro, Serginho da Gabi
nos trouxe uma Palavra desafiadora para
reflexão: Os “poréns” na vida do Cristão,
em meio às bênçãos já preparadas por
Deus. Em seguida intercedemos por vários
motivos.
O 67º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 21 a 23 Set. Já estamos selecionando
os casais dentre as fichas de inscrição
entregues ao Casal Presidente. Entregue logo
as suas fichas e estejamos em oração!
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! Se precisar de
uma Ficha de Inscrição também está
disponível.

UPH
União Presbiteriana de Homens

HOJE, dia 15/7, às 17:30h reunião mensal
da UPH com mensagem do Presbítero
Alcides Lima. Continuamos aguardando sua

inscrição para o Acampamento da UPH,
em agosto, dias 3 a 5/8, com investimento
de R$ 255,00. O tesoureiro Jonas Souza
estará no hall da cantina, após o culto das
10:30h lhe esperando. Atenção: faltam 51
dias. Não deixe para última hora. O pastor
Joel Theodoro e sua esposa Roberta estarão
conosco.

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Orac’ão:  Dia 16/07/18, às
19h! Venha orar por sua igreja, família, país
e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 16/07/
18, às 17h. Você não pode faltar! Louve ao
Senhor!
Comemoração do Dia do Amigo. Reserve
a data de 04/08/2018, às 19h, na  Casa do
Minho. Você poderá levar seus amigos e
familiares  para juntos participarmos  deste
momento de  confraternização. Não falte!

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Cofrinho Missionário: Já começamos a
arrecadar fundos para nossa Barraca
Missionária. Todos os domingo realizamos
a marcha para missões, traga a sua ofertinha
e coloque em nossa caixinha!

Feira das Nações: Nossa feira já tem data
marcada, será no dia 11/08, das 10 às 16
horas. Nossa barraca será do Açaí!! Logo
divulgaremos mais informações!!
Visite: Nossa página no Facebook ou no
Instagram (UCP-Rio) e dê uma curtida!
Muitas novidades!!!

Venha nos Visitar- Sempre nos
encontramos todos os domingos, às 19
horas, na sala da UCP, com muita alegria,
brincadeiras e uma palavra super bacana e
abençoada! Além disso temos vários
eventos no decorrer do ano como festas,
passeios, cultos, acampas e muito mais,
Fique Ligado! 

Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO AO

DEUS TRINO

Prelúdio

Convite à Adoração:
Dirigente: “E entoavam novo cântico,

dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação” (Apocalipse 5.9)

Mulheres: “E para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipse 5.10)

Homens: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse 5.11)

Coral: “ Proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipse 5.12)

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)

38 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvores Sem Fim.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO

REDENTOR

Leitura Uníssona: “Chamou, pois, Faraó
a Abrão e lhe disse: Que é isso que me
fizeste? Por que não me disseste que era
ela tua mulher? E me disseste ser tua
irmã? Por isso, a tomei para ser minha
mulher. Agora, pois, eis a tua mulher,
toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos
seus homens a respeito dele; e
acompanharam-no, a ele, a sua mulher e
a tudo que possuía.” (Gênesis 12.18-20)

61 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ações de Graças.”

Oração de Consagração: Mateus 20.1-16
- Diác. Antônio Gouvêa.

Pastorais

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA

DE CRISTO

Leitura Bíblica: Presb. José Ribamar.

Tema da Mensagem:
“O Reino da Graça”

Mensagem: Rev. Romer Cardoso

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Canuto regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“LOUVAREI AO SENHOR DURANTE

A MINHA VIDA...” (SALMO 146.2)

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas

cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo
24.7)

Congregação: “Quem é o Rei da Glória?
O SENHOR, forte e poderoso, o
SENHOR, poderoso nas batalhas.”
(Salmo 24.8)

Direigente: “Levantai, ó portas, as vossas
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo
24.9)

Todos: “Quem é esse Rei da Glória? O
SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da
Glória.” (Salmo 24.10)

19 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rei Sublime.”

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

32 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Deus Fiel.”

Oração de Consagração: Diác. Archidemes
Campos.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista: Cíntia Fortunato
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Filipenses 3. 12- 14- Presb.
Walter José.
Solista: Cíntia Fortunato

Tema da mensagem:
“Como superar o passado .”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 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

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR, vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Salmo 135.1-2)

Mulheres: “Casa de Israel, bendizei ao
SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR;” (Salmo 135.19)

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

Coral: “Bendito seja o SENHOR Deus, o
Deus de Israel, que só ele opera
prodígios.” (Salmo 72.18)

Todos: “Bendito para sempre o seu
glorioso nome, e da sua glória se encha
toda a terra. Amém e amém!” (Salmo
72.19)

21 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus de Abrão.”

Cântico
“Tu És Soberano.”

Tu és soberano sobre a terra,
Nos céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem,
Tu és tremendo.

E apesar dessa glória que tens,
Tu te importas comigo também.
E este amor tão grande
Eleva-me e amarra-me a ti,
Tu és tremendo!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

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.” (Salmo 28.20-22)

198 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Salvação Graciosa.”

Oração de Consagração: Diác. João Luiz.

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Buscar-me-eis e me achareis

quando me buscardes de todo o vosso
coração.” (Jeremias 29.13)

Todos: “Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que
não sabes.” (Jeremias 33.3)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Lucas 5.17-26 - Presb.
Getro Cunha.
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“A Fé Solidária.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional


