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O Toque em Jesus e o Toque de Jesus

Em um dado momento de sua história, Jesus atravessou o mar da Galileia e foi
recebido em Cafarnaum por uma multidão que o esperava. Então, um homem chamado
Jairo, que era chefe da sinagoga, veio e prostrou-se diante de Jesus e suplicou-lhe que fosse até
a sua casa, pois tinha uma filha que estava a ponto de morrer. O Senhor atende ao pai aflito
e vai com ele.

No caminho, entre a multidão, estava uma mulher que sofria havia doze anos de uma
hemorragia. A Bíblia não relata seu nome nem sua idade, só nos diz que ela já tinha gastado
todo o seu dinheiro com os médicos em busca da cura, mas de nada adiantou. No judaísmo,
quem sofria com fluxo de sangue era considerado imundo e excluído pela sociedade. Não
podia tocar nas outras pessoas e nem ser tocado.

Essa mulher era rejeitada pela sociedade, por ser considerada impura. Também não
se sabe se ela era casada ou solteira, mas, segundo a Lei judaica, a mulher que sofria com esse
tipo de doença não podia relacionar-se com o marido. Portanto, se ela era uma mulher casada,
seu casamento já não devia estar tão bem. Caso fosse solteira, o casamento certamente era
um sonho muito distante...

Nesse contexto, há duas pessoas a sofrer e a buscar ao Senhor... A Bíblia relata que a
mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar sobre os maravilhosos milagres que Ele fazia. Contra
todas as impossibilidades, essa mulher internalizou uma linda verdade: “Se eu apenas tocar no
manto d’Ele, serei curada”. E, de fato, logo ao tocar em Jesus, ela foi totalmente curada. Jesus
sentiu imediatamente que algo havia ocorrido, que d’Ele havia saído poder. Então, Ele perguntou:
“Quem me tocou?”. A mulher, que estava no anonimato, então caiu aos pés de Jesus e
contou-lhe o que ela havia feito.

Jesus identificou a mulher publicamente, elogiando-a por sua fé e declarando a todos
que ela havia sido curada. Essa declaração de Jesus a respeito da mulher teve uma importância
muito grande, pois a tornou livre diante da sociedade. Somente após essa declaração é que a
benção dessa mulher ficou completa. Ela foi curada física, emocional, social e espiritualmente.

No entanto, enquanto a mulher recebia o seu milagre, a situação ficava mais difícil
para Jairo, pois houvera recebido a notícia da morte de sua filha. Quando Jesus chegou à casa
desse pai preocupado, Jesus perguntou o porquê de tanta lamentação, já que a menina estava
apenas dormindo...

Aos olhos humanos, a morte é o fim, é a maior das impossibilidades, mas, aos olhos
de Cristo, a morte não passa de um simples sono, que pode ser interrompido com apenas uma
simples palavra de Sua boca.

A mulher hemorrágica sofria com a dor da doença há doze anos. Jairo sofria com a
dor recente da perda de sua filha que tinha doze anos. Havia uma dor estabelecida há anos e
uma dor recente, uma dor no próprio corpo e outra na vida de alguém amado...

Quantas são as reflexões possíveis nesse texto e aplicáveis no tempo presente. - QR CODE -
Boletim Digital

Sofrimento cristão
Inicialmente, quanto ao sofrimento que nós cristãos passamos por nossas vidas, um dos

pontos que talvez cause mais estranheza para alguns é que sofremos tanto ou até mesmo mais do que
os não crentes. Esse não é um problema novo. O próprio rei Davi expressa agonia ao contemplar a
prosperidade daqueles que não servem ao Senhor: “Não te indignes por causa dos malfeitores, nem
tenhas inveja dos que praticam a iniquidade” (Sl 37.1).

Ocorre que quando desviamos nossos olhos da providência de Deus, e do futuro que nos
aguarda, nasce o desejo de ter a vida que o outro possui. Devemos manter os olhos nas promessas de
Deus, para não ceder à pressão, principalmente em relação às promessas que se referem à eternidade.

Fora isso, voltando para a questão do sofrimento em si, a própria disciplina de Deus é uma
das causas desse sofrer. Tal sofrimento apenas está reservado aos Seus filhos, porque ele deseja que
estes vivam em santidade, conforme declara Hebreus 12.5-6: “…Filho meu, não desprezes a correção
do Senhor, E não desmaies quando por ele fores repreendido; porque o Senhor corrige o que ama, E
açoita a qualquer que recebe por filho”.

Além disso, também podemos pensar no sofrimento que todo cristão passa devido a sua
fidelidade a Deus. Escrevendo ao seu discípulo Timóteo, Paulo diz: “Portanto, não te envergonhes do
testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes participa das aflições do
evangelho segundo o poder de Deus” (2Tm 1.8).

 No entanto, os sofrimentos do cristão estão condicionados, no máximo, a esta vida.
Escrevendo aos nossos irmãos, o apóstolo Pedro afirma que eles deveriam exultar por causa do plano
de salvação que Deus concedeu, “… embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais
contristados por várias provações” (1Pe 1.6b).

Em nossas trajetórias pessoais, para chegar exatamente onde estamos individualmente,
obviamente já passamos por situações difíceis e complicadas, bem como já podemos ter deixado a
realidade que nos cerca minar nossa confiança no amor e no cuidado de Deus, e naqueles que estão
próximos a nós.

Por último, voltamos a fazer uso das palavras de Pedro (1Pe 1.6b) e ressaltar o uso do
condicional “se necessário”. Apesar de nem tudo na vida do crente ser sofrimento, Deus tem
proporcionado momentos bons e de alegria, concedendo-nos graciosamente muito mais do que
pedimos ou pensamos. Além disso, não só temos o Espírito Santo sempre ao nosso lado, como
também sempre há irmãos com quem podemos contar com apoio irrestrito durante nossas tribulações.

Portanto, claro que os sofrimentos que enfrentamos são reais e têm vários motivos. Apesar
disso, devemos nos voltar para a providência divina e no amor de Deus. “Sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Rm 8.28).

Heloisa Bezerra
Escola de Fé e Prática: No próximo domingo, 12 de agosto, voltaremos com
um novo módulo: “Nós, Jesus e o sermão do monte”. Nos encontramos às 17h
na sala do Conselho.
Culto Jovem: Nosso encontro você já sabe! Sala da UMP toda sexta,
às 20h. Mensagem com o pastorzão Renato Porpino. Venha, traga
um amigo e compartilhe dessa bênção. Nos vemos lá!
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Editorial
Talvez sua aflição já tenha passado

dos doze anos, ou talvez esteja apenas
começando como a de Jairo. Aquela mulher
poderia ter sido curada antes dos doze anos
de espera, mas não foi. Jairo poderia ter sido
poupado da terrível notícia sobre a morte da
filha, mas também não foi. Isso significa que
na caminhada se podem enfrentar dores,
complicações e más notícias, porém, em toda
e qualquer situação, o Senhor Jesus está
presente e no controle soberano de tudo.

É impressionante também como Jairo
vem pela frente e se prostra aos pés de Jesus,
já a mulher hemorrágica vem por trás...
Possivelmente, abriram espaço para o
“maioral da sinagoga”, no entanto, para a
mulher hemorrágica, ninguém olhou... É
estranho como a sociedade trata de forma
antagônica os príncipes e os plebeus, os
maiorais e as minorias, os limpos e os imundos,
os letrados e os analfabetos... Entretanto, para
Jesus, essas diferenças não existem... Ele olha
a todos de forma igual. Ele cuida com igual
amor e vê o coração.

Outro aspecto interessante do texto
encontra-se no fato de que a mulher
hemorrágica recebe a grande bênção da cura
e se cala, tenta sair desapercebida, silente... O
que é um grande contrassenso, pois, pela
lógica, ela deveria exultar de alegria, glorificar
em alta voz, proclamar-se curada... Porém,
ela temia ser criticada, tratada com o rigor da
lei, por tornar Jesus legalmente impuro por
meio de seu toque... A mulher apavorou-se,
pois, diante da Graça miraculosa, a tendência
do povo era que se olhasse para o passado de

impureza e não para o presente curado. E,
mais uma vez, o Senhor Jesus irradia luz,
chamando-a de “Filha”, colocando-a em
evidência e declarando-a limpa, curada e salva.
Com isso, Ele afirma o seu amor inclusivo,
paternal, único e singelo. O Senhor a coloca
em evidência, não como o povo faria, mas
com total ênfase em novo estado da mulher.
O Senhor ensina aquilo que o escrito paulino
descreveu como “nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo”. Essa é uma
linda lição para os dias atuais...

Também convém perceber que o
senso de tempo entre os homens não é aquele
que se aplica à Soberania Divina... Não houve
perda de tempo da parte do Cristo quando se
demorou para atender à mulher. Pelo
contrário, não houve um só momento em que
a história da mulher ou da família de Jairo
tenha saído do controle do Senhor. Ele é o
Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo.

Dessa forma, se você estiver em
meio a aflições neste momento de leitura,
saiba que esse Cristo, que visitou a dor da
mulher hemorrágica e da família de Jairo,
continua vivo, pois venceu a morte,
ressuscitou e permanece amando os seus filhos
e controlando todo o universo... Seja levado
pelo Espírito Santo, neste momento, à Paz
que excede todo entendimento, respire bem
fundo, acalme-se, confie no Senhor, pois Ele
tem o tempo em Suas mãos, tem poder para
operar milagres e olha a todos os seus filhos
com o mesmo amor incondicional. Fique em
Paz!

Pastor Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Ana Cláudia Rev. Renato Porpino  10h30min: Rev. Marcelo Ferreira
19 horas: Rev.  Marcos Severo

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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja se reunirá na próxima
quarta-feira, dia 8/08, às 18:30h. Pastores
e presbíteros estão convocados, e a igreja
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Aprovou a publicação em Boletim de

Nota informando sobre a retomada do
processo de eleição pastoral.

2. Acolheu e examinou candidatos a novos
membros, recebidos no Culto Público
do domingo 29/07/2018.

3. Registrou o falecimento de Custódio
Teixeira Moreira Filho, em 04/03/2018.
Em decorrência, deu baixa no Rol de
Membros.

4. Recebeu solicitação de Carta de
Transferência de Daniel Schmidt, para a
I.P. de Copacabana; de Daniel Victalino
Subkoff, para a I.P de São Cristóvão; e,
de Angélica Coutinho Villon, para a I.P.
das Américas. Em decorrência, resolveu
atender e deu baixa no Rol de Membros.

5. Recebeu e aprovou os Demonstrativos
Financeiros de MAI/2018 e JUN/2018.

6. Recebeu Relatório da Junta Diaconal,
com os números das participações e
atendimentos realizados neste mês de
julho, na celebração dos seus 152 anos.
Rendeu graças a Deus pelo trabalho
realizado e pela importante atuação da
JD ao longo desses anos.

7. Atendeu à solicitação da UCP, para uso
exclusivo do Templo, entre 14 e 19h, no
domingo 09/09/2018, para o preparo
do Culto Vespertino.

Festa da Colheita
Aconteceu no domingo, 29 de julho, a
recepção de novos irmãos à membresia da
igreja. Recebidos no Culto Matutino,
10h30min:
Por Profissão de Fé e Batismo: 1. João

Batista Rodrigues, 2. Sandra de Magalhães
Machado.

Por Carta de Transferência: 1. Bruno Muniz
Ramos Polo, 2. Fernanda Polo Mendes da
Cunha Muniz, 3. Cíntia Cristina Francisca
Fortunato, 4. Nair Bakes.

Por Jurisdição a Ex-offício: Regina Célia
Normando Aureliano.

Por Jurisdição a Pedido: 1. Almiro Silva
Pinto, 2. Fernanda Maria da Silva Albino,
3. Jorge Gomes, 4. Raphael Cabral
Teixeira, 5. Venize de Miranda Gomes
Cabral, 6. Ilem Gomes Vargas, 7. Thiago
Henrique de Souza Andrade.

Por Batismo Infantil: 1. Sarah Gomes
Cabral e 2. Emanuel Gomes Cabral.

Bem-vindos, queridos irmãos, à família
Catedral. Que a Igreja seja uma comunidade
abençoadora à sua vida e família. Que você
use seus talentos e dons para a edificação
da Igreja, corpo vivo de Cristo. Deus os
abençoe sempre! 
 
Próximo Sábado!!! Dia 11/08. XX Feira
Missionária das Nações da Catedral 
Nossa festa missionária acontecerá no  sábado,
aqui na igreja, das 10h às 16h. É uma grande
oportunidade que temos de nos conscientizar
e investir 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!

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 e orar pelo Brasil.

Segunda-feira 06: II Reis 6.8-17
Terça-feira 07: Marcos 10.13-16
Quarta-feira 08: Apocalipse 22.12-21
Quinta-feira 09: II Coríntios 4.1-6

Sexta-feira 10: Salmo 121
Sábado 11: Lucas 2.8-20
Domingo 12: Mateus 6.25-34

Aniversário de Nascimento

Hoje: Alceste Telles Rodrigues, Dulcinete Reis Bazeth, Elza Pereira Cravo, Francisca Maria
de Oliveira Mota, Isa Alves de Oliveira, Diác. Luíz Henrique Inácio de Souza, Michele
Conceição de Souza dos Santos, Milla Assuero Gressler, Noemi do Rosário Rodrigues,
Rodrigo Marques Seixas Borges, Rosentina Santos da Silva, Silvio de Souza Corrêa.

Seg 06: Ana Maria Soares da Silva, Ludmilla Catharine da Silva.
Ter 07: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho.
Qua 08: Francisca Fernandes Fonseca.
Qui 09: Gisela dos Santos Pellegrino, Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Martha Correia

Fraga, Presb. Renan Jardim de Souza.
Sex 10: Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima, Sônia de

Souza,  Vicente Soares de Oliveira.
Sáb 11: Eliane Maria de Araújo Loureiro, Marcos Aleixandro Souza Pinto, Marcos Valério

de Farias Macena, Miguel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos, Presb. Nilson de Oliveira.

Aniversário de Casamento

Hoje: Isidro Page Fernandez e Nair Annis Fernandez, Marcelo Alexandre Bentes dos
Santos e Michele Conceição de Souza dos Santos.

Qua 08: Marcus Avillez do Amaral e Fernanda dos Reis do Amaral, Aleksandra dos
Santos Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino.

Qui 09: Letícia de Castilho Ortiz Valencia e Luís Ivan Ortiz Valencia.
Sáb 11: Pedro Paulo Xinde Antônio e Joana Angélica Pereira Antônio
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“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

Visita Pastorais
Foram realizadas, pela equipe pastoral, as
seguintes visitas:
1- Divaldo Barbosa Gomes e Carmem
Lúcia Pinho Gomes (com a participação do
Presb. Olymbio Bezerra e Adriana Maia);
2- Angelina Alves de Melo (Hospital São
Francisco - 2 visitas).
3-Romero, Jainha e Gisela (Com Celebração
da Ceia).
4- Jorge Chaves (Hospital Evangélico - Da
Congregação Cristo Redentor). Oremos por
estas vidas Preciosas!

Almoço Português Na Feira Missionária
Como tivemos uma procura abençoada na
última Feira, para facilitar a compra do
almoço, os interessados podem procurar os
presidentes das sociedades internas e adquirir
o convite antecipadamente. O valor do
almoço português sairá a R$ 25,00. Todo
valor arrecadado vai para Missões.
 
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.
 
Exposição Do Museu Da Igreja –
Teremos um momento todo especial com
a exposição dos materiais do nosso museu
num espaço aberto em frente à secretaria.
Na exposição também teremos fotos de
diversos momentos da história da nossa
igreja. É com alegria que nossos visitantes
conhecerão mais um pouco da nossa história
que é missionária através do museu Rev.
Amantino Adorno Vassão. O nosso
Diacono Charles Mattos e equipe estão
preparando com muito carinho a nossa
exposição. Convide seus familiares e amigos.
A história da nossa igreja é um grande
testemunho de amor pelas almas.

Arrumação do Bazar Missionário com
Vendas Um Dia Antes da Feira – 10 De
Agosto (Sexta)  – Aproveite para dar
aquela arrumação no armário de toda
família: sempre temos algo que alguém pode
usar. Solicitamos  doações de roupas,
calçados e acessórios:  Tudo lavado e
consertado (isso nos facilita muito).  E na
sexta-feira já estaremos aqui na Igreja
organizando o bazar com venda liberada.
Venha! Você se surpreenderá com a alegria
da equipe! Se envolva com o Ministério de
Missões! 

Mas não o adoro pelo que ele faz,
Nem menos por bens materiais,
Eu o adoro pelo que Ele é.
Eu sou dele, tudo é Dele!

Jó, você não tem motivos,
perdeu os seus bens, seus filhos, seus
amigos, o que você vai fazer?

Eu vou adorar, simplesmente adorar
Eu vou adorar!

Deus me deu, Deus tomou,
Bendito seja o nome do Senhor!
A Ele a Glória, a Ele honra e o louvor!

A Ele a Glória!
A Ele, Ele merece toda a glória!
Pra sempre, amém.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Lucas 17.11-19 - Presb.
Maurício Buraseska.

Cântico
“Vencedor.”

Olhar pro amanhã,
Acreditar que melhor vai ser.
Buscar com fé e crer que o impossível
vai acontecer.
Fechar meus olhos e clamar a quem
tudo vê,
É o melhor que eu posso fazer!

Juntar minha coragem e lutar contra o
desânimo.
Viver com a esperança e confiar nos
teus planos,
É o melhor que eu posso fazer!

Eu vou buscar o melhor de Deus pra mim
Vou vencer, Naquele que tudo pode,
Que tudo vê
Meu coração será sempre e somente teu.
Obrigado, Senhor, por me tornar um vencedor.

Olhei pro amanhã e sei que melhor vai
ser.
Irei com fé, sabendo que o impossível
vai fazer.
Abri meus olhos e sei que comigo está,
O melhor irei viver.

Eu vou buscar o melhor de Deus pra mim...

Tema da mensagem:
“Chamados à gratidão.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Porque Ele Vive.”

Deus enviou seu filho amado
Para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu 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 do 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!

Porque Ele vive...

Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio: “As Trevas Estremecem.”
Recessional
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O Sistema Presbiteriano – Transfêrencia de Membros

Tenda de Oração
Teremos mais uma vez a nossa Tenda de
Oração que é um espaço reservado para
intercedermos pelos missionários e também
pela sua vida. Esperamos você!
 

Bancadas Missionárias 
É muito importante visitar
as bancadas missionárias para conhecer novos
desafios. Os nossos missionários estarão na
Feira com todo carinho para conversar um
pouquinho com você. A atenção que podemos
dar é um gesto de carinho com quem se
propõe a doar uma vida inteira a pregar o
evangelho.

Ajuda na Preparação na Feira nas
Nações / Infraestrutura 
No dia 10 de agosto (sexta-feira), a partir
das 18h, vamos precisar da ajuda de irmãos
para a montagem das barracas,
ornamentação e preparação geral  da Feira.

Rev. Marcos Agripino
Executivo da APMT (Agência Presbiteriana
de Missões Transculturais), estará em nossa
Igreja no dia 09 de agosto, às 14:30h, falando
em nossa SAF numa tarde missionária.
Venha e tenha o priviléio de ouvir sobre o
trabalho missionário na IPB.

A Igreja e as crianças agradecem
À família de Vânia Neves Hansen, Glenn
Hansen, os filhos Sofhie e Benjamin pela
doação de brinquedos infantis, jogos
didáticos, livros infantis, casinha para o
parque, roupas infantis e de adultos. Somos
gratos e estamos em oração pela família que
vai morar na Noruega. Deus os abençoe.

Igreja Dizimista
A nossa Igreja recebeu da Tesousaria do
Supremo Concílio da IPB, Certificado de
Fidelidade referente ao dízimo enviado
regularmente ao Concílio no ano de 2017.

Art.18 - A transferência de membros comungantes da Igreja ou congregação dar-se-á
por: a) carta de transferência com destino determinado; b) jurisdição ex-officio.
Art.19 - Conceder-se-á carta de transferência para qualquer Igreja evangélica a membros
comungantes e não-comungantes. A transferência de membros não-comungantes far-se-á
a pedido dos pais ou responsáveis e, na falta destes, a juízo do Conselho.
Art.20 - Não se assumirá jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica sem
que o pedido seja feito por escrito, acompanhado de razões. Em hipótese alguma se
assumirá jurisdição ex-officio sobre membro de qualquer outra comunidade evangélica.
Art.21 - A carta de transferência apenas certificará que o portador estava em plena comunhão
na data em que foi expedida; e só será válida por seis meses, devendo ser enviada diretamente
à autoridade eclesiástica competente.
Art.22 - Enquanto não se tornar efetiva a transferência, continuará o crente sob a jurisdição
da autoridade que expediu a carta. § 1º- Se a autoridade eclesiástica tiver motivo para
recusar-se a admitir qualquer pessoa, deverá devolver a carta de transferência a quem a
expediu, acompanhada das razões porque assim procede. § 2 º - O crente que não for
normalmente transferido para a Igreja da localidade em que reside há mais de um ano,
deve ser, via de regra, arrolado nesta por jurisdição ex-officio; todavia, a jurisdição será
assumida em qualquer tempo, desde que o referido crente deva ser disciplinado. § 3º -
Efetuada a transferência, será o fato comunicado à Igreja ou congregação de origem.

Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Ousado Amor.”

ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu

santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)

Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza.” (Salmo 150.2)

Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.”
(Salmo 150.3)

Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.” (Salmo 150.4)

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.”
(Salmo 150.5)

Cântico
“Ele é Exaltado.”

Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei

Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus, Glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!

Cântico
“Filho de Deus.”

Minha vida,
Um presente Teu para mim,
Eu só posso agradecer.
Minha casa, minha família,

Tuas bênçãos sobre mim,
Eu só tenho a agradecer.

Por tudo que tens feito em mim,
As transformações, as libertações,
Estou sendo moldado por Ti,
A cada dia Tu me mostras quem eu sou.

Sou filho de Deus, amado do Senhor,
Nada poderá nos separar.
Não posso viver longe do Teu amor,
Dependo de Ti, sou nada sem Ti.

Minha vida…

Morreu na cruz.  Pra me salvar,
Ressuscitou, Vivo está  4x

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “8 Deus pode fazer-
vos abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, como
está escrito:Distribuiu, deu aos pobres, a
sua justiça permanece para sempre.”
(II Co 9.6-8).

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

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS

AO SENHOR

Oração de Consagração: Diác. David
Pereira.

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de oração

Cântico
“Jó.”

Jó, como pode ainda adorar,
Se não tem motivos pra cantar?
Abandona esse Deus e morre.



Quarta-Feira:
Liturgia

COMUNHÃO

COM O DEUS REDENTOR

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

340 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vera Páscoa.”

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo.”

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho

300 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja Militante.”

Cântico
“Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida;

Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui.
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

DEDICAÇÃO AO

SENHOR JESUS CRISTO

Cântico
“Jesus é a Aliança”

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Quarta-Feira:
Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:  Dom 05
Ago. -  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
09 Ago. – Leandro Trindade
Próxima semana: Dom 12 Ago. - 
Equipe D:  Filipe Agum, Tiago
Trindade, Antônio Gouvêa, Archidemes
Campos, João Luiz, Sérgio Branco, Tiago
Castilho, Vitor Araújo,Ricardo Bezerra
(Púlpito 8h), Rosibeti Silva (Púlpito 10h30),
e Nelson de Paula (Púlpito 19h) .  Qui 09
Ago. – Rosibeti Silva

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. 
 
Ações de Graças - No último culto
vespertino (29/07) tivemos o louvor
conduzido pela JD, a liturgia com
participação da Diretoria da JD, e um
momento especial de gratidão ao Senhor
pelos 152 anos de existência da JD. Oramos
todos juntos, Diáconos e familiares, rogando
ao Senhor pelo nosso ministério, por
renovação de mente, visão e ação, e
agradecendo pelo privilégio de fazermos
parte desta Grande Obra.

Convocação - Toda Junta Diaconal está
convocada para a realização da Reunião
Ordinária de Agosto, a realizar-se na
próxima segunda-feira 06 Ago. às 19h.
Reserve a data, venha com alegria participar
do ministério que o Senhor confiou em
nossas mãos.

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

Reunião Plenária - dia 9/08, às 14h30
estará conosco o Rev. Marcos Agripino -
APMT. Às 13h30 Momento Ana na sala
Myriam Duffrayer.

Aí vem a Feira das Nações! -   próximo
sábado, dia 11/08, a partir das 10h. Venha
participar! Veja com sua coordenadora o
horário do seu deptº  na barraca da SAF.
Traga um prato de doce ou salgado.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião de oração– vai ocorrer no
próximo dia 14 Ago (terça feira),
abordando dentro do Tema “Fé”, a vida
de Ana. Uma vida de espera no Senhor a
ser exposta pela nossa querida Encontreira
Raphaela do Luiz Henrique. Em seguida
intercedemos uns pelos outros.

XX Feira Missionária das Nações - Será
no dia 11 Agosto das 10:00h às 16:00h. O
ECCC participará com o Almoço
Português, a Barraca de Bolinho de
Bacalhau  e Rosquinhas do “Tio
Fernando”. Venha e traga sua família e
amigos.

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,

muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas,” (Hebreus 1.1)

Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hebreus 1.2)

Homens: “Ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas,.”
(Hebreus 1.3)

Coral: “e que, agora, se tornou manifesto e
foi dado a conhecer por meio das
Escrituras proféticas, segundo o
mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.26)

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.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios

para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116.12;
Provérbios 3.9-10)

311 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Avante, ó Crentes.” – 1ª Música

315 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Serviço do Crente.”

Oração de Consagração: Diác. Leandro
Trindade.

Pastorais

 EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Mt 15.21-28 - Presb.
Guilherme Simon.
Coral Canuto Regis

Tema da mensagem:
“Uma Fé Ousada.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice; Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça.” (I Coríntios 11.28; I
João 1.9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Quarta-Feira:
Sociedade Internas

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! A 1ª
Reunião Preparatória é daqui a 30 dias! (4
Set. 18)

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!

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”

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós teremos
nossa super devocional de testemunhos do
acampamento, às 17:30h na sala da UPA! 
Não se atrase e traga um amigo

Feira das Nações - A feira das nações está
chegando e, nesse ano, a UPA-Rio será a
barraca da Itália! Nós estaremos vendendo
pizza e palha italiana que estarão deliciosas!
Venha conferir a nossa barraca na feira das
nações.

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

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Oração:  Dia 06/08/18 às
19h! Venha orar por sua igreja , família,
país e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 06/
08/18 às 17h. Você não pode faltar! Louve
ao Senhor!

XX Feira das Nações:  Importante!
Reserve esta data!! Dia 11/08/2018 das
10h às 16h. Não perca! Você não pode
deixar de trazer seus amigos, familiares  e
as suas crianças, para este imperdível
momento de  comunhão com propósito
missionário. Na nossa barraca teremos
TAPIOCA , doces e salgados típicos da
região Nordeste. Participe trazendo uma
gostosa iguaria típica da região nordeste.
Lista com a Elza.   Aguardamos a sua
contribuição de salgados e doces e
recheios e sua contribuição financeira.
Tudo reverterá para MISSÕES. Esta é mais
uma oportunidade de evangelização. 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!!
Vamos precisar da colaboração das
pequenas para incrementar o nosso
gostoso Açaí. Pedimos que entreguem no
dia da Feira: Meninos- Banana/ Meninas-
morango.Culto da UCP: Nosso Culto já
tem data marcada!! Será no domingo 02
de setembro às 19 horas! Já iniciamos
nossos ensaios nas devocionais, não falte!
E desde já convide amigos e familiares!

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Congregação: “Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus
pés e com duas voava.” (Isaías 6.2)

Todos: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

11 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Trindade Santíssima.”

1ª e 4ª Estrofes

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO

SENHOR

79 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória ao Salvador.”

Oração de Consagração: Diác. João
Henrique.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Presb. André Lima.

Tema da mensagem:
“.”

Coral Simonton
Mensagem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E SANTO

TEMOR.” (HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Satisfação é Ter a Cristo.”

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

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

Sim paz real, Sim gozo na aflição.
Achei o segredo: É Cristo no coração!

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Escola Bíblica Dominical


