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O Grande “Eu Sou.”
“Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, disse

Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei
contigo; e este será o sinal de que eu te enviei: depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste

monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me
enviou a vós outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: EU SOU

O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros. Disse Deus ainda
mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros; este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado

de geração em geração.”(Êxodo 3.10-15)

Deus faz sua autodefinição a Moisés, em meio à sarça ardente, declarando “Eu Sou
o Que Sou.” Um Nome diferente e incomum. O seu nome, em todas as suas formas,
proclama a sua realidade eterna e soberana que se autodetermina, ou seja, o seu modo
sobrenatural de existência que a sarça ardente representou.

A sarça que não se consumia ilustrava a própria vida inesgotável de Deus. O nome
não era apenas uma maneira de tratamento, mas uma descrição do caráter e da personalidade
de Deus. O Deus eterno disse a Moisés como deveria ser apresentado aos Egípcios: “Eu
Sou” me enviou a vós outros. O grande Deus, que é na eternidade e no tempo, é conhecido
por suas qualidades.

I – Deus Definido Por Seus Atributos.
Empenham-se em descrevê-lo em nobres vocábulos e eruditas palavras. Não

conseguem. Ele é mais que palavras. Transcende as letras!
Buscam senti-lo na profunda sensibilidade do ser. Não alcançam seu intento. Ele é

muito mais que emoção e sentimento. Transcende o sensorial!
Esforçam-se em compreendê-lo e explicá-lo. Mas não alcançam sua infinitude. Deus é
inexplicável, intraduzível, inexcedível e inominável. É a causa primeira e a razão última de
todas as coisas.

É a essência de todo bem e a ausência de todo mal. É onipotente: pode tudo! É
onisciente: Sabe tudo! É onipresente: está em todo lugar! É onividente: vê tudo e todos! É
imortal: tem o domínio sobre a vida e a morte! Não reconhece limites e não se depara
com o impossível. É criador do tempo, maestro da natureza, dominador do universo, é
sublime em suas obras, misericordioso em seus desígnios, infalível em suas promessas.

II – Jesus Cristo, o Nome Inigualável.
Muitos nomes e títulos são atribuídos a Cristo. Alguns designam seu estado, e outros,

os seus ofícios. É chamado Filho de Deus, Filho do Homem, Homem de Dores, o Senhor
da glória, o Salvador, Profeta, Sacerdote e Rei. Alguns nomes merecem destaque:
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E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de
Cristo. 2 Coríntios 12:9

Hoje em dia parece que todos procuram esconder quando passam por dificuldades.
Quando estamos tristes, fingimos estar alegres. Em momentos que perdemos o controle,
tentamos convencer a todos que tudo vai bem. Isso revela a importância que damos à
imagem que outros têm de nós. Por isso, resistimos a todo custo revelar nossos problemas.
Neste texto, Paulo afirma que se gloriará em suas fraquezas. Ele diz que não fará qualquer
esforço para escondê-las; pelo contrário, se vangloriará por elas existirem. Ele as apresentará
como as verdadeiras marcas da sua total dependência de Cristo.

Olhando para histórias da Bíblia, encontramos pessoas que não seriam as mais
indicadas em diversos momentos. Abraão era um ancião incapaz de gerar filhos. Moisés
era um pastor de ovelhas, gago. Neemias não era mais que um copeiro do rei. Os discípulos
eram simples pescadores, homens sem estudo e preparo. E Paulo, que enquanto perseguia
ao Senhor foi enfraquecido para que Deus o transformasse em um grande missionário.
Todos eles, sem exceção, foram úteis porque permitiram que suas fraquezas fossem um
meio pelo qual Deus demonstrou Sua glória.

Que não escondamos nossas fraquezas, nem percamos tempo nos justificando. Que
não tentemos nos fazer de fortes, porque assim Cristo não manifestá em sua vida Seu
poder. Torne-se amigo de seus pontos fracos, eles são a porta para que toda a plenitude de
Deus se manifeste em sua vida.

Leonardo Sayão.

UMP + UMP Mananciais: No sábado 4 de agosto teremos um culto
jovem juntamente com a IP Mananciais. Será às 19h na sala da UMP. Venha
estar com a gente nesse momento de louvor, adoração e edificação na palavra
de Deus. Anote na sua agenda! Te esperamos!

Culto Jovem: Nessa sexta não teremos Culto Jovem, mas não desanime!
Será no sábado, dia seguinte, junto com a UMP Mananciais. Venha!
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Editorial

1 – O Nome Jesus. É a forma grega
do nome hebraico “Jehoshua” (Josué), do
qual a forma regular nos livros históricos
pós-exílicos é “Jeshua”. Derivado da palavra
hebraica salvar. Mateus 1.21.

2 – O Nome Cristo. É equivalente
a Messias no Antigo Testamento e significa
ungido.

3 – O Nome Filho do Homem.
Era a autodesignação mais usada por Cristo.
Expressa sua humanidade, seus sofrimentos,
mas revela também seu caráter sobre-
humano e sua missão espiritual.

4 – O Nome Filho de Deus. Indica
a deidade de Cristo. Descreve seu ofício e
natureza. Serve para designar Cristo como
a segunda pessoa da trindade.

5 – O Nome Senhor. Expressa o
domínio e a autoridade espiritual suprema
de Cristo. Aponta para o Cristo exaltado.

III – A Autorrevelação de Deus
Alcança sua Plenitude em Cristo.

1 – Eu Sou a Luz do Mundo. João
8.12
Luz espiritual que desfaz as trevas do pecado
e da condenação.

2 – Eu Sou o Caminho. João 14.6
Jesus é o único mediador entre Deus e os
homens. Ele é o único acesso a Deus e à sua
graça.

3 – Eu Sou a Verdade. João 8.32,36
Verdade absoluta, verdade eterna, verdade
divina trazida da eternidade ao tempo.

4 – Eu Sou a Vida. João 10.10
Ele promove vida espiritual, vida abundante
e  vida eterna!

5 – Eu Sou a Ressurreição e a
Vida. João 11.25
Ele garante a ressurreição dos salvos e
promove a imortalidade. I Coríntios 15.20-
23

6 – Eu Sou a Porta. João 10.9
Acesso à salvação e às bem-aventuranças
eternas.

7 – Eu Sou a Videira Verdadeira...
João 15.1
Jesus Promove identificação com Deus pela
adoção e por sua obra redentora.

8 – Eu Sou o Pão da Vida. João
6.48
Cristo é o alimento espiritual dos eleitos, o
pão vivo que desceu do céu!

9 – Eu Sou o Bom Pastor. João
10.11
Ele é o supremo pastor que nos apascenta
espiritualmente com graça, amor e
misericórdia.

10 – Eu Sou o Alfa e o Ômega.
Apocalipse 1.8
Ele é eterno, princípio e fim. Promoverá a
consumação de todas as coisas na sua vinda
gloriosa.

A Ele a honra e a glória eternamente!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. André Lima; 10h30min: Presb. Guilherme Simon;
19 horas: Presb. Maurício Buraseska.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Ednalda da Cruz - Elza Pimentel Noite:
Adriana Rocha
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Caros Visitantes, 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.

Informe do Conselho
O processo de eleição pastoral foi retomado,
tendo sido nomeada uma Comissão
Especial para assessorar o Conselho na
análise do assunto, composta de onze
presbíteros, a qual encontra-se em plena
atividade. Todas as decisões sobre o assunto
têm sido, e continuarão sendo tomadas pelo
Conselho, que tem a responsabilidade
constitucional pela governança da Igreja.
Ainda não há decisão quanto à data da
eleição e o Conselho continuará mantendo
a igreja informada de suas decisões. Temos
sentido a presença do Espírito Santo
conduzindo todo este processo e
conclamamos a todos a continuarem em
oração sobre este relevante assunto para a
vida de nossa Igreja, para que o Senhor nos
mostre aquele que Ele já tem reservado para
liderar nossa igreja.

XX Feira das Nações da Catedral – Está
chegando!!! 20 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!

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.

“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

1 - Enfermos:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Roseane Machado, Divino Peixoto, Angelina Alves, Presb.
Josimar Smith, Presb. Adivaldo Vargas.
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, orar pelo Brasil.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luzia Rodrigues O. S. da Silva, Nice
Marques Baptista, Paulo César A. Menezes, Rhubya da Rocha Carvalho.

Seg 30: José Antônio de Barros, Luzimagno da Fonseca Lemos Heringer, Patrícia Cardoso
Guerra, Reubem Luiz Moreira Faria, Vânia Lúcia da Silva Barbosa, Vitória Elisa
Fernandes de Freitas.

Ter 31: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da Silva,
Lúcio Pereira de Castro Filho, Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina, Vera
Maria Villon.

Qua 01: Benjamin Neves Hansen, Cleriston Santos da Silva, Jorge Luíz Pina Soares, Jorge
Maia Mendes da Silva, Laura Maria Teixeira Portella, Márcio Rogério da Rocha Torrão,
Melissa de Paula Brito, Priscila Clara de Araújo, Yuri Moraes Gomes Dias.

Qui 02: Eleny Silva, Maria Aparecida Soares, Maria da Guia Silva Lima.
Sex 03: Cláudio Spiller, Eva Pinto Quintaes, Mariana André de Azevedo, Marta Maria de

Jesus Almeida.
Sáb 04: Presb. Altair Lauro Bazeth, Carlos Carneiro dos Santos, Charles Martins Torres,

Gabriela Farley Meireles Zambi, Yara Lúcia Miranda.

Aniversário de Casamento

Hoje: Laura Leal de Moura e José Pereira de Moura Sobrinho, Gilberto Alves de Sá e
Marcleide Nunes de Souza Sá, Miguel dos Santos Júnior e Renata Geraldo Peres dos
Santos.

Seg 30: Presb. Ruy Loureiro Santos e Regina Maria Silveira Loureiro Santos.
Ter 31: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, Diác. Archidemes

Campos e Irani da Silva Pereira, Roberto Monteiro Barboza e Edmar Ferreira Monteiro
Barboza.

Qua 01: Henrique Manoel Lopes e Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes.
Qui 02: José Antônio Rodrigues e Luceni Ribeiro Rodrigues.
Sáb 04: Nery Sá Freire Junior e Miren Maite Landa Berruezo.

Segunda-feira 30: Hebreus 10.32-11.6
Terça-feira 31: Romanos 3.21-26
Quarta-feira 01: Deuteronômio 34.1-12
Quinta-feira 02: II Timóteo 3.10-15

Sexta-feira 03: Efésios 3.14-21
Sábado 04: Romanos 7.14-25
Domingo 05: Salmo 34.15-22
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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.

Almoço Português na Feira Mi-
ssionária 
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.

Parquinho dos nossos pequeninos
O espaço para as crianças da nossa igreja já
foi reaberto. Estamos buscando melhorias
no local. Contamos com a colaboração dos
pais para manter o local lindo como está.
O parquinho é um espaço reservado para
os pequeninos. O Ministério de Manutenção
agradece ao Conselho da Igreja e as pessoas
que doaram. Ser criança na Catedral é uma
delícia!

Almoço Freedom 22.07
Agradecemos a todos da Igreja que
estiveram conosco nesse almoço. É muito
bom poder ser abraçado pela Igreja que
comprou essa ideia junto conosco.
Agradecemos também a cada pessoa da
juventude que doou o seu trabalho. Somos
gratos por podermos caminhar juntos. Isso
é igreja!! 

Campanha do Som e Vídeo – Graças a
Deus, Semeamos e Colhemos!
Temos boas novas de grande alegria!
Ao completarmos o 8º mês da campanha,
de um total de 10 previstos, podemos
informar que o alvo foi alcançado e,
SUPERADO! 104% (Cento e quatro por
cento) ou seja, 4% 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 (Prov.
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.
 “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
29.14).

Bem-aventurados aqueles que habita
Em Tua casa
Pois um só dia senhor nos Teus átrios,
Valem mais que mil

O pardal encontrou casa
E a andorinha ninho para si

Eu encontrei Teus altares, Senhor,
Rei meu e Deus meu 2x

Pois o Senhor é sol e escudo
Na graça e glória
Não negará bem algum aos que vivem
Corretamente
O pardal encontrou casa
E a andorinha ninho para si

Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e
Deus meu 2x

Mensagem: Rev. André Monteiro.

Oração de Gratidão Pela Junta Diaconal

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Ele Continua
Sendo Bom.”

Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres

Que ouve a nossa oração,
Que se faz presente aqui

Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez
Mas sem duvidar,
Mas sem duvidar

Que Ele continua sendo bom,
Que Ele continua sendo Deus 2x

Então chega o dia de viver
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até
O que não se pode ver

Chega o dia de entender,
Até ouvir um “não” de Deus
Mas sem duvidar,
Mas sem duvidar

Que Ele continua sendo bom,
Que Ele continua sendo Deus  4x

Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio: “Invoca-me.”

Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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O Sistema Presbiteriano – O que Cremos

Recepção de Novos Membros
Novos membros serão recebidos hoje,
passando a integrar a família Catedral. Sejam
bem-vindos à igreja-mãe do
presbiterianismo nacional. Usem seus dons,
talentos e tempo para servir ao Senhor aqui!
Que sua vida seja bênção na Igreja, que a
Igreja seja uma bênção na sua vida!

A Igreja agradece
À Junta Diaconal e aos Profissionais da
Saúde, da Educação Física e do Direito  o
serviço prestado à nossa comunidade que
foi benéfico e abençoador a todos que o
receberam. Deus os abençoe e recompense.
Parabéns, Junta Diaconal da Catedral
Presbiteriana do Rio, pelos 152 anos de
existência e serviço em amor! Deus seja
louvado por tudo!

Projeto Musart
Sob a coordenação de Ilen Vargas, terá a
participação musical no culto matutino de
hoje. Pessoas de 5 a 85 anos integram esse
projeto, preparando-se para a adoração a
Deus e a vida profissional.

Recital de Música
Nossa irmã Ilene Marinho Riitano fará o
seu Recital de Formatura - Bacharelado em
orgão - No dia 03 de agosto de 2018,
próxima sexta-feira, às 18 horas, classe prof.
Dr. Alexandre Rachid, Escola de Música da
UFRJ - Salão Leopoldo Miguez, Rua do
Passeio, 98. A Entrada é franca e toda a
Igreja está convidada,

Zea Ribeiro Ângelo
Foi chamada à presença de Deus na madrugada
do dia 26, aqui no Rio de Janeiro. Morava nos
Estados Unidos há muitos anos, foi membro
da Igreja e cantora do Coral Canuto Regis.
Viúva de Oséas Ângelo, que foi diácono da
Igreja e cantor do Coral Canuto Regis, cunhada
de William de Paula. Que Deus console o
coração da família.

Pão diário
Ame seu próximo - A leitura de Gálatas
5:14 nos orienta: “toda a lei se cumpre em
um só preceito, a saber: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo.”

Como presbiterianos, afirmamos os históricos conceitos da Igreja Cristã, tais como
o Credo Apostólico; e expressamos nossa fé através da Confissão de Fé de Westminster,
elaborada em 1647. A Confissão de Fé de Westminster está subordinada à autoridade de
Jesus Cristo como Ele proclamou e revelou nas Sagradas Escrituras - A Bíblia.

Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Cremos em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por

obra do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao céu; está
sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os
mortos.

Cremos no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo, na Comunhão dos Santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna.

Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática.
Cremos ainda na depravação total do homem, sendo assim incapaz de obter ou

contribuir a favor de sua própria salvação.
Cremos na eleição incondicional daqueles que Deus predestinou para a salvação.
Cremos na expiação limitada ao homem que só pode alcançar salvação através

da obra expiatória de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e a aplicação
soberana da mesma.

Cremos que, quando Deus manifesta sua graça ao homem, esta é irresistível.
Cremos que aqueles que são alcançados pela graça de Deus perseverarão nela até o fim.

Cântico
“Deus é Fiel.”

Em meio aos muitos problemas,
Em meio as lutas sem fim
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam para mim

As vezes eu posso passar,
Uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus,
Logo pela manhã,
Fará novamente o sol brilhar

E encherá de alegria os meus lábios
E o meu coração de louvor
Assim vou descansar,
Sim eu vou confiar,
No seu grande e imenso amor

Deus é fiel, é fiel,
Acima de todas as coisas, eu sei
Eu sei que meu Deus é fiel

Em meio aos muitos problemas...

Deus é fiel...  3x

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Iracema Ferreira.

Pastorais

Palavra do Presidente da Junta
Diaconal: Diác. Luís Henrique Inácio de
Souza

ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se eu no coração
contemplara a vaidade, o Senhor não me
teria ouvido. Entretanto, Deus me tem
ouvido e me tem atendido a voz da
oração. Bendito seja Deus, que não me
rejeita a oração, nem aparta de mim a
sua graça.” (Salmo 66.18-20)

Motivos de oração

Cântico
“Entrega.”

Te dou meu coração
E tudo que há em mim
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei

Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou
O orgulho vou trocar
Pela vida do Senhor

E eu, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti    2x

Te dou meu coração...

E eu, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti    2x

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

E eu, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti    4x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA

 PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Luís Manteiro.

Cântico
“Teus Altares.”

Quão amáveis são os Teus tabernáculos,
Senhor dos Exércitos
A minh’alma suspira
E desfalece pelos Teus átrios

O pardal encontrou casa
E a andorinha ninho para si

Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e
Deus meu 2x
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JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:   Dom
29Jul18 -  Equipe B:  George
Washington, Jerson Neto, Adeclen Santos,
Adolfo Correia, Elizabeth Sabino, Ricardo
Dowsley, Rodrigo Nobre, Victor Hugo, José
Arteiro (Púlpito 8h), José Vinícius (Púlpito
10h30), e Iracema Maia (Púlpito 19h) .  Qui
02Ago18 – José Vinícius
Próxima semana: Dom 05Ago18 - 
Equipe C:  Roberto Marinho, Willians
Araújo, Antônio Renato, Carlos Cândido,
Charles Mattos, Lilian Canto, Mário Sérgio,
Sérgio Santos, João Henrique (Púlpito 8h),
Leandro Trindade (Púlpito 10h30), e David
Pereira(Púlpito 19h) .  Qui 09Ago18 –
Leandro Trindade 
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.  
Ação Diaconal – No último domingo
tivemos a nossa Ação Diaconal, com a
prestação de serviços de orientação médica
e jurídica aos membros, familiares e visitantes
de nossa Igreja. Foram realizados no total
240 atendimentos, além de 05 doações
de sangue. Agradecemos de forma especial
ao nosso Pastor Efetivo e ao Conselho da
Igreja que apoiaram a iniciativa da JD, e
também aos nossos irmãos colaboradores
que abençoaram grandemente nossa
comunidade com seus conhecimentos
técnicos, experiências profissionais, atenção
e dedicação. Deus os abençoe grandemente
por investirem seus dons na vida de dezenas
de outros irmãos. São eles:

- Aferição de pressão arterial e teste
glicêmico: Enf Elizabeth Sabino e Aux
Rosibeti Silva
- Avaliação Nutricional Funcional: Dra
Cláudia Freitas e Estagiária Nina
- Avaliação Postural: Prof  Walter
Cascardo
- Avaliação Dermatológica: Dra Verena
Miranda
- Orientação sobre Alergias: Dra Liziane
Nunes
- Orientação Jurídica: Universidade
Presbiteriana Mackenzie Rio
Gratidão - No culto vespertino deste
domingo (29/07) a JD está participando
da liturgia e louvor, e teremos um momento
de Ações de Graças ao Senhor pelos 152
anos da JD. Toda JD está convocada
para estarmos orando juntos, colocando
nossas vidas, dons, recursos e tempo
diante do Senhor que nos comissionou
à essa Grande Obra. Conheça o trabalho
da JD, Apóie, Incentive e Ore por seus
Diáconos e aux. de Diaconisa.
Fogão - Precisamos da doação de um
fogão para atender uma irmã de nossa
Igreja. Se Você puder nos ajudar favor
procurar o Dc Roberto Azeredo.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Atenção: Reunião Plenária - dia 9/08, às
14h30 estará conosco o Rev. Marcos
Agripino - APMT. Às 13h30 Momento Ana
na sala Myriam Duffrayer.
Vem aí a Feira das Nações! -  dia 11/08,
a partir das 10h. Venha participar! Veja com
sua coordenadora o horário do seu deptº
 na barraca da SAF.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião mensal – ocorreu na última terça
feira, quando em continuidade ao tema do
ano “Amar, qual é o Segredo?”, tratamos
do subtema “A arte de permanecer

Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Jesus, Em Tua Presença.”

ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus, o meu coração está firme; cantarei
e entoarei louvores.” (Salmo 57.7)

Congregação: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.” (Salmo 57.8)

Dirigente: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Salmo 57.9)

Diáconos: “Pois a tua misericórdia se eleva
até aos céus, e a tua fidelidade, até às
nuvens.” (Salmo 57.10)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.11)

Cântico
“Cantai ao Senhor.”

Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor todas as terras
Cantai ao Senhor, Bendizei o Seu nome
Proclamai a Sua salvação

Anunciai entre as nações as Suas obras
Entre todos os povos as Suas maravilhas
Porque grande é o Senhor e mui Digno
de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses

Glória e majestade estão diante d’Ele     2x
Força e formosura no Seu santuário

Cantai ao Senhor...

Glória e majestade... 4x

Cântico
“Te Louvarei.”

Perto quero estar,
Junto a teus pés
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar

Tudo o 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     2x
Adorarei, Somente a Ti, Jesus

Perto quero estar...

Não sou apenas servo...

Te louvarei... 2x

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos. Todas as nações vos chamarão
felizes, porque vós sereis uma terra
deleitosa, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-12)
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casado” O preletor foi o Pb Guaraci
Sathler. Nossa próxima reunião mensal, em
28 Ago, vai tratar sobre “Casamento,
aliança matrimonial”.Venha, ouça,
participe! E deixe a Palavra e o Amor de
Deus ser em base sólida do seu Casamento
e de sua Família, sem segredos!
XX Feira Missionária das Nações - Será
no dia 11 Agosto das 10:00h às 16:00h. O
ECCC participará com o Almoço
Português e a Barraca de Bolinho de
Bacalhau  e Rosquinhas do “Tio
Fernando”. Venha e traga sua família e
amigos.
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). Na próxima
Reunião Mensal teremos um momento de
oração de gratidão. Compareça!

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Mariana e Paulo Costa, em
virtude do falecimento da mãe da nossa
querida Encontreira Mariana no último dia
19 de Julho, Srª Leocádia. Que o consolo
do Senhor, para toda a família, menor e
maior, esteja firmado nas Escrituras que
dizem: “Palavra fiel é esta: que, se
morrermos com ele, também com ele
viveremos.” (2 Tm 2:11)

Chorai com os que choram – o ECCC
também registra, como forma de carinho e
conforto, o óbito no último dia 19 de Julho,
da Dª Elzira, avó das irmãs Encontreiras
Kênia e Katiane. Dª Elzira era como uma
segunda mãe para o casal de Encontreiros
Isabel Cristina e Josimar. “O Senhor a deu,
o Senhor a tomou, bendito seja o nome do
Senhor.” (Jó 1:21b). Oremos pela família
menor e maior, pedindo consolação e graça
sobre elas.

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”

UPH
União Presbiteriana de Homens

ACAMPAMENTO UPH. Faltam 6
DIAS. Está com sua inscrição oficializada ?
Investimento de R$ 255,00. Procure Jonas,
Adeclen ou Maurício após o culto, das
10:30h,  no hall da cantina. Não perca esta
oportunidade. Preletores: Pastor Joel
Theodoro e esposa, sra Roberta. Nossa
próxima reunião será dia 19 de agosto.
Contamos com  vocês.

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Oração:  Dia 30/07/18, às
19h! Venha orar por sua igreja , família, país
e por seus projetos.
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 30/07/
18, às 17h. Você não pode faltar! Louve ao
Senhor!
Comemoração do Dia do Amigo:  Dia
04/08/2018, às 19h  comemoraremos   na
Casa do Minho o Dia do Amigo. No valor
do ingresso está incluído o jantar.
Confirmação de pagamento e reserva com
a Elza. Você poderá levar seus amigos e
familiares  para juntos participarmos  deste
momento de  confraternização. Não falte!
XX Feira das Nações: Dia 11/08/2018
das 10h às 16h. Não perca! Você não pode
deixar de trazer seus amigos e familiares para
este imperdível momento de  comunhão
com propósito missionário. Na nossa
barraca teremos TAPIOCA, doces e
salgados típicos da região Nordeste.
Aguardamos a sua contribuição de salgados
e doces e recheios de tapioca para
vendermos na barraca e sua contribuição
financeira. Tudo reverterá para MISSÕES.
Esta é mais uma oportunidade de
evangelização. Não falte!

Liturgia

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO COM O

DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Eis que a mão do

SENHOR não está encolhida, para que
não possa salvar; nem surdo o seu ouvido,
para não poder ouvir.” (Isaías 59.1)

Todos: “Buscai o SENHOR enquanto se
pode achar, invocai-o enquanto está
perto.” (Isaías 55.6)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Projeto Musart: Participação Musical

EDIFICAÇÃO NA

 PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Hebreus 1. 5 - 14 - Presb.
Guilherme Sayão.
Coral Canuto Regis

Tema da mensagem:
“Cristo é o eterno filho de Deus, os anjos

são ministros de Deus:
A ORDEM DA CRIAÇÃO.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “ Cantai ao SENHOR um

cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras.” (Salmo 96.1)

Congregação: “Cantai ao SENHOR,
bendizei o seu nome; proclamai a sua
salvação, dia após dia.” (Salmo 96.2)

Todos: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Salmo 96.3)

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

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

320 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilha no Viver.” – 1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. José
Arteiro.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

TU ME RESPONDES...”
(SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista: Lídia Maciel

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Lc 19.1-10 - Presb. Altair
Bazeth.
Solista: Lídia Maciel

Tema da mensagem:
“A vida com sentido.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR.”
(HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Meu Coração

Transborda de Amor.”

Meu coração
Transborda de amor
Porque meu Deus
É o Deus de amor.
Minha alma está
Repleta de paz
Porque Jesus
É a minha paz.

Eu digo
Aleluia, aleluia, aleluia. (Bis)
Aleluia,aleluia, aleluia, amém!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS

TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao

SENHOR do alto dos céus, louvai-o nas
alturas.” (Salmo 148.1)

Mulheres: “Louvai-o, sol e lua; louvai-o,
todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus
dos céus e as águas que estão acima do
firmamento.” (Salmo 148.3-4)

Homens: “Louvem o nome do
SENHOR, pois mandou ele, e foram
criados.”  (Salmo 148.5)

Coral: “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: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.5)

26 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ao Deus Grandioso.”

Cântico
“Quão Formoso És”

Quão formoso és,
Rei do universo!
Tua glória enche a terra
E enche o céu.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche o céu,
Tua glória enche a minha vida,
Senhor!

Maravilhoso é
Estar em Tua presença.
Maravilhoso é
Poder Te adorar.

Maravilhoso é
Tocar em Tuas vestes.
Maravilhoso é
Te contemplar, Senhor!

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 29,11,12 e 14)

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

Oração de Consagração: Diác. José Vinícius.

Pastorais

336 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Transformação.”

Recepção de Membros


