
2

Editorial

O serviço cristão deve ser de alta
qualidade, feito com alegria e fidelidade,
visando abençoar o próximo e à glória de
Deus!

3. Regozijo na Esperança
“Regozijai-vos na Esperança...”

O Cristão deve alegrar-se na
esperança que invade o coração mesmo em
meio às circunstâncias adversas. Não ter
esperança é viver sem alento, sem motivação,
sem perspectiva de futuro. Renunciar à
esperança é abrir mão da felicidade.

Devemos relembrar o passado
com motivação: “Quero trazer à memória o que
me pode dar esperança.” (Lamentações 3.21)

Regozijar-se na esperança é olhar
para o alto e esperar em Deus e na sua
providência. É saber que Deus cumprirá
suas promessas!

O apóstolo Paulo declara: “E o Deus
da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso
crer, para que sejais ricos de esperança no poder do
Espírito Santo.” (Romanos 15.13)

4. Paciência na Tribulação.
“...Sede pacientes na tribulação..”

Paciência é uma qualidade de quem
sabe esperar. Virtude que consiste em
suportar dores e infortúnios com resignação.

Os sofrimentos, os problemas, as
dificuldades e as tribulações acontecem na

vida do crente. Jesus Cristo afirmou: “No
mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo;
eu venci o mundo.” (João 16.33)

A paciência nos contém, evitando que
tomemos atitudes precipitadas. Ajuda-nos
a encarar, compreender e superar as
tribulações e provações. Tenha calma para
agir e prudência para falar. Deus age num
coração paciente.

5. Perseverança na Oração.
“...na oração,, perseverantes.”
Perseverar é conservar-se firme e

constante. Permanecer sem mudar ou sem
variar de intento.

Perseverar em oração é orar
constantemente, orar  intensamente, orar
coerentemente com a vontade de Deus. É
ter a oração como modo de vida! É não
desistir de orar por qualquer coisa. Mesmo
em atividade, o cristão pode manter-se em
espírito de oração.

Perseverar em oração não é
“simplesmente” insistir com Deus, é colocar
o pedido diante Dele com confiança que,
no tempo Dele e conforme sua vontade
soberana, Ele responderá favoravelmente.

Ame sem fingimento, sirva ao Senhor
com dedicação e fervor, regozije-se na
esperança, seja paciente na tribulação e
persevere em oração!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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VIRTUDES RECOMENDADAS AOS CRENTES
(ROMANOS 12.9-12)

“A distinção entre a virtude o o vício foi gravada pelo Senhor no coração de cada homem.”
João Calvino

A vida cristã deve ostentar virtudes e não vícios. O vício é distinto do hábito. O
hábito, nós dominamos. O vício nos domina. Os vícios são gerados pela carne; as virtudes
são produzidas pelo Espírito Santo.

O vício é evidência de falta de domínio próprio, de controle e equilíbrio.
A vida do cristão deve ser controlada pelo Espírito Santo, renunciando a carne e

sua paixões, destronando o eu e evidenciando virtudes.

1. Amor Verdadeiro.
“O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos

outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.” (Romanos 12.9-10)

Paulo salienta a importância do amor verdadeiro, sem fingimentos, na vida e
relacionamentos do cristão. Nos dramas clássicos dos gregos, o hipokrites (ator) usava
uma máscara que lhe cobria o rosto. O comportamento amoroso dos crentes não deveria
ser como quem toma parte em um papel, usando uma máscara, mas deveria ser uma
expressão autêntica de afeto e boa vontade.

O amor deve ser cordial, fraternal, distinguido o outro com honra. O amor sincero é
dinâmico e solidário. Amor que dilata o coração e move as mãos em direção ao próximo.
O amor verdadeiro ouve com paciência, fala com ternura e age ministrando o bem.

2. Fervor Espiritual.
“No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.” V.11

Não deve haver negligência, omissão, hesitação ou preguiça na vida cristã. O cristão
deve ser “fervoroso”, vivendo em Cristo com alegria, entusiasmo e motivação.

Há uma determinação divina: “SEDE...”
Não é opção, é ordem divina.
Há uma atitude requerida:... “fervorosos de espírito...” ) cristão não deve ser apático,

frio na fé, meramente religioso.
O cristão deve ter a vida cheia do Espírito Santo, uma fé viva, uma experiência

profunda com o poder de Deus.



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 estivesse na sua própria Igreja. Há bíblias com
hinários nos escaninhos dos bancos, use-as. Adoremos juntos ao
Senhor!

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, 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.

Culto do Amigo: Dia 22 de Julho, às 19
Horas
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, assim, direcioná-lo à
f a m í l i a   d e   C r i s t o,   p o r   m e io  d os  
ECOS, dos Cultos e Ministérios.  No dia   22
de julho, às 19h na Catedral, 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 Igreja com
a “Noite dos Caldos” gratuitamente. Não
deixe de fazer parte, Deus vai usar sua vida
para mudar a história da vida de um
amigo. É nossa missão compartilhar a
Palavra e levar pessoas a Jesus.   Afinal de
contas... Entendemos que o Reino de Deus
é um reino de Amigos! Você entenderá
melhor o projeto no panfleto anexo.

“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

Culto Semanal, quinta-feira, às 18:30h
Teremos louvor e a ministração da Palavra
pelo Rev. Renato Porpino. Participe!

Notícias Gerais

O Sistema Presbiteriano – Classificação e Deveres dos Membros da Igreja.

Recepção de Novos Membros
Os que desejam se tornar membros da
Igreja deverão comparecer à reunião do
Conselho, dia 25/07, às 19 horas, mesmo
os que vêm por transferência ou jurisdição
a pedido. A recepção de novos membros
será no Culto matutino, do dia 29/7, às
10:30h. Há um lugar pra você na família
Catedral!

Dia 11 de Agosto!  XX Feira Missionária
das Nações da Catedral 
São vinte anos de Feira Missionária! E
acontecerá no  sábado 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!

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.
 
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”.

Agradecimento
Agradeço em meu nome e da minha família
as orações da igreja, em especial da SAF,
em favor da minha mãe Rute Barbosa Leão,
93 anos de idade, membro do
Departamento Helen Simonton. E mais
especialmente às nossas amadas irmãs
Rosibeti e Ana Maria que a estiveram
visitando no CTI do Hospital Prontocor na
Tijuca. Ela melhorou e recebeu alta.
Presbítero Renilton Barbosa Leão.

 

São membros da IPB as pessoas que foram batizadas e inscritas no Rol da Igreja local ou as
que tenham sido recebidas por adesão ou transferência de igrejas reconhecidamente evangélicas.

A Igreja é composta por membros comungantes e não comungantes.
- Comungantes são os que tenham feito a sua publíca Profissão de Fé;
- Não-comungantes são os menores de 18 anos de idade, que batizados na infância, não tenham
feito a sua pública Profissão de Fé.
Deveres dos Membros da Igreja:

1. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada;
(Aceitar a doutrina e praticar a Palavra).
2. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra;
(Dar bom testemunho cristão e anunciar o evangelho à sociedade).
3. Sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente;
(Através do trabalho e da liberalidade na entrega de dízimos e ofertas).
4. Obedecer às autoridades da Igreja, enquanto estas permanecerem fieis à Palavra de Deus.
5. Participar dos trabalhos e das reuniões da sua Igreja, inclusive assembleias. (assiduidade à Igreja).

O membro da Igreja deve servir ao Senhor, servindo à igreja voluntariamente, com alegria e
fidelidade a Deus.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom
08Jul18 -  Equipe C:  Roberto Marinho,
Willians Araújo, David Pereira, João
Henrique, Leandro Trindade, Lilian Canto,
Mário Sérgio, Sérgio Santos, Carlos Cândido
(Púlpito 8h), Charles Mattos (Púlpito 10h30),
e Antônio Renato (Púlpito 19h) .  Qui
12Jul18 – João Henrique
Próxima semana: Dom 15Jul18 - 
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
19Jul18 – Ricardo Bezerra

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. 

Diáconos do Ano - Foram escolhidos em
nossa última Reunião Ordinária.
Parabenizamos os irmãos e desejamos que
o Senhor continue a abençoar seus
ministérios e talentos. Diácono do Ano -
 José Arteiro, Auxiliar de Diaconia do Ano

- Amália Sena, e Diácono Mirim do Ano
- Guilherme de Sá.

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

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

- Domingo 22Jul - 08 às 13h: Ação
Diaconal com os seguintes serviços:

- Aferição de pressão arterial e teste
glicêmico: Enf. Elizabeth Sabino e Aux.
Rosibeti Silva

- Avaliação Nutricional Funcional: Dra
Cláudia Freitas

- Avaliação Postural: Prof. Walter
Cascardo

- Avaliação Dermatológica: Dra Verena
Miranda

- Orientação sobre Alergias: Dra Liziane
Nunes

- Orientação Jurídica: Mackenzie Rio

- Doação de Sangue no Hemorio:
Transporte de ida e volta com a
JD (Requisitos básicos: ter entre 16 e 69 anos,
peso mínimo 50 kg e estar bem de saúde)

Receba com alegria este Presente
Especial, participe de todas as
atividades e traga junto sua família!!!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Sociedade Internas

Deptº Jerusalém -  reunião dia 12, 5ª feira,
às 14:30h na Igreja.
Deptº Dorcas-  reunião dia 14, sábado, às
16 h, na casa da Elaine.

Prepare-se - dia 17, 3ª feira, às 8h, Jejum e
Oração na IP Rio. Venha orar!

Passeio com a Federação Rio  - dia 14,
sábado, às 14h.30 no Instituto Casa Roberto
Marinho. Uma oportunidade para você, que
só tem disponível o dia de sábado.

Aí vem  o 55º Aniversário da Sinodal
Rio - dia 21, sábado, às 14:30h na IPRJ.
Venha celebrar conosco!

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração – a
próxima será dia 10 Julho, abordando o
Tema “Fé”, baseado na vida de Josué e
Calebe. Nosso irmão Encontreiro, Serginho
da Gabi vai nos trazer uma breve reflexão.
Venha e traga convidados para juntos orar
e estudar a Palavra. A Reunião é aberta
para toda a Igreja.

O 67º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 21 a 23 Set. Já estamos selecionando
os casais dentre as fichas de inscrição
entregues ao Casal Presidente. 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.

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 tem condições financeiras
para ir. Se você quiser abençoar alguém com
uma bolsa parcial ou integral, procure a
coordenadora da UPA, Zoraya Lemos.

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



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 ; levanta i-vos , ó porta is
eternos,  para que entre o Rei da
Glória.” (Salmo 24.9)

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

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

52 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória e Coroação.” – 1ª e 2ª estrofes

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

52 HNC -
(Hinário Novo Cântico)

“Glória e Coroação.” – 3ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido.

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Gl 3.11-14 - Presb. Renan
Jardim.
Grupo Soli Deo

Tema da mensagem:
“Maldito todo aquele que

for pendurado no madeiro.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

146  HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança do Crente.”

Cântico
“Tudo Que Jesus

Conquistou na Cruz.”

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)

Ministração do Vinho

269 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pureza no Sangue.”

Liturgia

39 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Exaltação e Louvor.”

1. Oh, vinde crentes dar louvor
Ao grande Rei Jesus,
Que para a nossa Redenção
Morreu na amarga cruz;
Seu sangue derramou,
De tudo me lavou:
Mais alvo do que a neve me tornou.

O sangue de Jesus me lavou, me lavou;
O sangue de Jesus me lavou, me lavou!
Alegre, cantarei louvores ao meu Rei,
Ao meu Senhor Jesus que me salvou!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Como é Precioso Irmão.”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti.
E juntos, lado a lado,

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

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

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

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

Coral: “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)

27 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Um Hino ao Senhor.”

Cântico
“Não Há deus Maior.”

Não há deus maior,
Não há deus melhor,
Não há deus tão grande
Como o nosso Deus!

Criou os céus, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor!  (4 vezes)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos
inquieteis, dizendo: Que comeremos?
Que beberemos? Com que nos
vestiremos? Porque os gentios é que
procuram todas estas coisas; pois vosso
Pai celeste sabe que necessitais de todas
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o
seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6.31-33)

172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Chuvas de Bênçãos.”

Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos.

Pastorais

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Inclina, SENHOR, os ouvidos

e responde-me, pois estou aflito e
necessitado. Compadece-te de mim, ó
Senhor, pois a ti clamo de contínuo.”
(Salmo 86.1 e 3)

Todos: “Pois em ti, SENHOR Deus, estão
fitos os meus olhos: em ti confio; não
desampares a minha alma.” (Salmo 141.8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

v

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 5. 21- 43 - Presb.
Roberto Corrêa.
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“O desafio da vida

em família .”

Mensagem: Rev. Renata Porpino

DEDICAÇÃO

AO SENHOR

Cântico
“Um Só Rebanho.”

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Uma só fé
Em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito
Adoramos a Ti! (2x)

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Fruto, ó Senhor,
Deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos
Na Tua cruz.
Louvado sejas,
Bendito Jesus! (2x)

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Sim, esperamos,
Por Ti, ó Senhor.
É  face a  face
Que vamos ver
Quem nos amou
E por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORE

COM FERVOR

Prelúdio: “Na Tua Presença.”

Convite à Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;

bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)

Congregação: “Todos os dias te bendirei
e louvarei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.2)

Dirigente: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 145.3)

Congregação: “Uma geração louvará a
outra geração as tuas obras e anunciará
os teus poderosos feitos.” (Salmo 145.4)

Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)

Cântico
“Aclame ao Senhor.”

Meu Jesus, salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias eu louvarei
As maravilhas de teu amor.
Consolo, Abrigo, refúgio e força
É o Senhor.
Com todo  meu ser,
Com tudo o que há
Sempre te adorarei!

Aclame ao Senhor
Toda Terra e cantemos:
Poder, majestade
E louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem
E rujam os mares
Ao som do Teu nome.

Alegre Te louvo
Por Teus grandes feitos,
Firmado estarei,
Sempre Te amarei.
Incomparáveis são as promessas
Do Senhor.

Cântico
“Semelhante a Ti.”

Senhor, eu quero mais te conhecer.
Senhor, eu quero mais te entender 
A tua face eu quero contemplar,
Ouvir a tua voz e te obedecer.

Abre os meus olhos com a tua luz,
Toca o meu coração com teu amor.
Dá-me entendimento da tua palavra.
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me.
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me!

Oração de Adoração

CONSAGRE

COM ALEGRIA

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)

Cântico
“Consagração.”

Ao Rei dos reis consagro,
Tudo o que sou,
De gratos louvores transborda
O meu coração.

Liturgia

A minha vida eu entrego,
Nas Tuas mãos, meu Senhor,
Pra Te exaltar
Com todo o meu amor.
Eu Te louvarei
Conforme a Tua justiça,
Cantarei louvores pois
Tu és Altíssimo!

Celebrarei a Ti, ó Deus,
Com o meu viver.
Cantarei e contarei as Tuas obras.
Pois por Tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e tudo o que neles há.

Toda a terra celebra a Ti
Com cântico de júbilo,
Pois Tu és o Deus criador.

A honra, a glória,
A força e o poder
Ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus!

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Renato.

Pastorais

ORE COM FÉ

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

Motivos de Oração

Cântico
“Amor Que Enche.”

Mesmo na escura noite
Correrei pra Ti, meu Pai.
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.

Mesmo se em meio à dor,
Esperarei em Ti, meu Pai.

Tens o que preciso.
És quem eu procuro.

És o amor
Que enche as lacunas do meu ser.
És o amor
Que transborda os profundos vãos.
És bondade que atrai
Com irresistível graça
E Te dou tudo que sou!

Eu espero em Ti.
Eu espero em Ti.
Eu espero em Ti
E Te dou tudo que sou!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Ruy Coelho.

Cântico
“Pra Sempre.”

O universo chora,
O sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na cruz,
Seu sangue derramou,
O peso do pecado ele levou.
Levou, levou..

Deus Pai o abandonou,
Cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho!
A guerra começou,
A morte Ele enfrentou,
Todo o poder das trevas
Vencido foi.

A terra estremeceu,
O Sepulcro se abriu,
Nada vencerá
Seu grande amor.
Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou.
Ele venceu pra sempre!



Pra sempre exaltado é!
Pra sempre adorado é!
Pra sempre Ele vive!
Ressuscitou, ressuscitou!

Cantamos aleluia!
Cantamos aleluia!
Cantamos aleluia!
O cordeiro venceu!

Mensagem: Rev. João Batista Borges

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Ousado.”

Antes de eu falar
Tu cantavas sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar
Sopraste Tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Oh, impressionante, infinito
E ousado amor de Deus.

Oh, que deixa as noventa e nove
Só pra me encontrar.
Não posso comprá-lo.
Nem merecê-lo,
Mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito
E ousado amor de Deus!

Inimigo eu fui
Mas Teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Traz luz para as sombras,
Escala montanhas
Pra me encontrar.
Derruba muralhas,
Destrói as mentiras
Pra me encontrar!

Bênção Apostólica
Tríplice Quíntuplo
Poslúdio: “Teu Amor Não Falha.”

Recessional

Liturgia

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

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.

Aniversário de Nascimento
Hoje: Daniel Santos Barbosa, Esther Botelho Alves, Diác. Fábio Arrighi, Irene Dias de Aquino.
Seg 09: Alexandre da Conceição Sacramento, Presb. Edilson Nunes Viana, Elizabeth Nery da Trindade,

Ernestina Botelho Alves, João Octavio da Costa Nascimento, João Victor dos Santos Galrão, Levi
Matheus Gouveia Gomes da Silva, Luiza Maria Nogueira Damásio Decotelli da Silva, Sérgio Henrique
da Costa Nascimento, Victor Loose Silva.

Ter 10: Heloísa Barros Cândido Bezerra, Iracy Pinheiro de Moraes, Leila Hasan Gomes, Rute Barbosa
dos Santos.

Qua 11: Francis Gonçalves, Presb. Gelbson Veloso Improta, Jeremias Barboza de Oliveira, Maria de
Lourdes Rosa Barros, Maria Eglacy Gomes de Maia, Raquel Ribeiro Tavares, Rhode Bertolossi Biato
Oliveira.

Qui 12: Frederico Lopes Cavalcante.
Sex 23: Raissa Hasan Gomes, Renata Coutinho Villon, Tatiana Campello Lopes.
Sáb 14: Diác. Cyro de Souza, Nara Lúcia Mendes de Mesquita, Regina Maria de Britto Figueiredo,

Sandra Alves Farias Maia.

Aniversário de Casamento
Hoje: Rosilda Maria de Barros e Paulo Honório de Barros, Diác. Roberto Leite Marinho e Alessandra

Lins da Silva Marinho.
Seg 09: Diác. Francisco Eugênio Nogueira e Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Margarete Rose

Brandão Silva e Henrik Gaiser.
Ter 10: Ana Lúcia Braga de Oliveira Fonseca e Gilmar Fonseca.
Qua 11: Juny Boechat Leite e Hélio Brandão Leite, Presb. Gelbson Veloso Improta e Gláucia Silveira

Moreira Improta, Presb. Guaraci Sathler e Lucy Clara Lima Sathler, Luiz Carlos Andrade Gomes e
Leila Hasan Gomes, Waldir Rodrigues da Cunha e Celsa Salles Cunha.

Qui 12: José de Castro Quintaes e Eva Pinto Quintaes.
Sáb 14: Ary Francisco de Andrade e Nadir Flores de Andrade, Maria José da Silva Santos e Luiz

Fernando dos Santos, Josué Ferreira Martins da Silva e Ani Álvaro Vaz, Jorge Abreu de Araújo e
Rose Any Almeida da Silva de Araújo.

Segunda-feira 09: II Pedro 1.1-10
Terça-feira 10: Tiago 3.1-12
Quarta-feira 11: Filipenses 4.10-19
Quinta-feira 12: Êxodo 13.17-22

Sexta-feira 13: Mateus 14.22-36
Sábado 14: Isaías 61.1-4
Domingo 15: Mateus 10.35-42



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti;
19 horas: Rev. Romer Cardoso

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Walter José; 10h30min: Presb. Getro Cunha;
19 horas: Presb. José Ribamar.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz - Eleny Silva - Evanilde Rodrigues Noite: Rosa
Lúcia Lemos - Carla Gaiser.

 - QR CODE -
Boletim Digital

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.


