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Por um Evangelho marcado pela bacia e pela toalha
Um dos maiores inimigos do homem é inerente a ele, é o seu próprio instinto.

Condenado pelos sistemas religioso e secular, a soberba é vista como uma atitude infausta,
uma eficiente pedra de tropeço e a própria razão da destruição dos relacionamentos.

Muitos seres humanos são prepotentes, arrogantes, orgulhosos e não dão conta disso
(ou preferem não admitir). À luz da Bíblia, o homem em si está contaminado pelo pecado de
Adão. De acordo com o escritor italiano Dante Alighieri, em sua obra “A Divina Comédia”,
os orgulhosos estão no ponto mais distante de Deus. E, mesmo as culturas antigas, desde os
primórdios, consideram o orgulho uma doença da alma. Os anos se passaram, mas o orgulho
do homem permanece. A humanidade é, por excelência, cheia de si.

Por muitas vezes, é por essa soberba que o homem se corrompe com mentiras,
invejas, obsessões – violando não somente o bom senso e justiça na convivência, mas também
os mandamentos de Deus, segundo a doutrina cristã.

De acordo com o cristianismo, a humildade de espírito é uma virtude basilar para
toda ação e argumentação humana. Tal admoestação favorável à humildade e contrária  à
soberba é encontrada em toda a Bíblia, de Gêneses a Apocalipse, e condena intensamente
este pecado. Em Provérbios está escrito: “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a
queda”. A 1ª Epístola de João adverte que a soberba da vida é semente de todo o pecado.

A crítica à soberba sempre teve um lugar de destaque nas doutrinas das Igrejas que
professam a fé cristã. Tanto a Católica quanto a Protestante. No entanto, foi a Igreja Católica
que colocou esse pecado no alto de uma lista que chamou de “os pecados capitais”. Sabe-se
que essa lista surgiu por volta do ano 375 e foi atribuída a um monge grego, Evágrio Pôntico.
Ele teria listado o que considerava as oito piores doenças espirituais. Mais tarde, no ano 590,
o Papa Gregório I incorporou a lista à doutrina católica, sob o título de “Os Pecados Capitais”.
Porém, no século XVII, São Tomás de Aquino a modificou, de acordo com o que considerava
mais grave, deixando-a como conhecemos hoje: Gula, Avareza, Luxúria, Ira, Inveja, Preguiça
e Soberba (ou Vaidade).

A soberba é manifestada no homem o tempo todo. E faz sentido quando ele pensa
em seu egocentrismo, ou em sua vaidade e ambição exasperada, ou em sua necessidade de
grandeza e valorização. Também fica clara quando se bate orgulhoso no peito bradando o
próprio nome, com espírito altivo. Os homens orgulhosos são capazes de se colocarem como
melhores que todos os outros e merecedores de mais. Exige-se respeito, reconhecimento,
poder, status e atenção para o que o soberbo considera ser a mais maravilhosa criação dos
céus: ele mesmo e suas opiniões. Pura soberba. Tudo vaidade – como já dizia o sábio Rei
Salomão.

Pense... Em algum aspecto, área e situação da vida, Deus tem dado a você certas
habilidades e determinadas situações nas quais tem autoridade sobre outras pessoas? Nesses
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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 caudas 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 é 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 Espirito Santo sempre ao nosso lado, como também sempre
há irmãos com quem podemos contar de apoio irrestrito durante nossas tribulações.

Portanto, claro que os sofrimentos que enfrentamos são reais e têm vários motivos. Apesar
disso, devemos nos voltar para 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. Vem, traga um amigo e
compartilhe dessa benção. Nos vemos lá!
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Editorial

casos, são necessárias algumas
perguntas geradoras de reflexão: você tem
usado esta autoridade para se promover ou
para servir outros? Jesus foi claro: “Porque
eu vos dei o exemplo, para que como eu vos
fiz, façais vós também” (João 13.15). O seu
estilo diário de vida tem indicado que está
“andando nos passos de Jesus”? Aqueles que
o conhecem melhor são lembrados de Jesus
quando observam a sua vida? O serviço aos
outros marca a sua caminhada diária? Quando
você pensa em sua vida, no local de trabalho
ou na escola, ela tem refletido o Salvador?
Você tem cedido à tentação de tirar os outros
do meu caminho, enquanto procura subir a
escala do sucesso? Seus colegas de trabalho o
conhecem como alguém que usa as pessoas
ou como alguém que serve as pessoas? Tem
disposição em servir ao Senhor em seu
trabalho diário, ainda que não receba nenhum
reconhecimento? Há alguém no trabalho ou
na escola cujos pés o Salvador o tem chamado
a lavar? Quando avalia seus relacionamentos
com outros na igreja, tem esperado ser servido
ou tem tomado iniciativa de servir? Está
disposto a servir apenas nos ministérios que
recebem de alguma forma recompensa e
visibilidade? Ou tem refletido o caráter do
Senhor, servindo também naqueles
ministérios menos “glamorosos”? Consegue
lembrar às pessoas que Jesus “não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida”?
Deus o tem dado habilidades e recursos para
que os use para Sua glória no serviço a

outros... Quão semelhante a Cristo o cristão
tem sido no serviço aos seus irmãos e irmãs?
Quais são os pés que Cristo está o chamando
a lavar?

Jesus estabeleceu o modelo de
humildade para aqueles que são d’Ele.
“Estabeleci o modelo para vós, a fim de que,
assim como eu vos fiz, vós também façais”.
(Jo. 13. 15). Na última noite de vida na Terra,
Jesus estava com seus apóstolos em um
sobrado em Jerusalém... Durante a ceia, o
Senhor se levanta e põe de lado a sua veste
exterior. Ele amarra uma toalha na cintura...
Coloca água numa bacia, lava os pés dos
discípulos e os enxuga com a toalha, função
normalmente desempenhada pelo servo mais
humilde da residência.

O próprio Jesus explicou: “Sabeis o
que vos tenho feito? (...) Se eu, embora Senhor
e Mestre, lavei os vossos pés, vós também
deveis lavar os pés uns dos outros. Pois
estabeleci o modelo para vós, a fim de que,
assim como eu vos fiz, vós também façais”.
(Jo 13. 12-15). Não somos chamados ao
evangelho palaciano, da nobreza, da soberba
e do orgulho... Somos convocados ao
Evangelho que olha nos olhos, que prefere
em honra, que caminha junto, que respeita,
que cuida e que ama, assim como o Senhor
nos mandou fazer. Voltemos à bacia e à toalha
para a Glória do Senhor.

Pastor Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia  10h30min: Rev. Rev. Daniel Guanais
19 horas: Pastor Luiz Sayão

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Carlos Soares; 10h30min: Presb. José Ribamar;
19 horas: Presb. Olympio Bezerra

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz - Eleny Silva - Evanilde Rodrigues Noite: Carla
Gaiser



Notícias Gerais

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.

Igreja Presbiteriana do Brasil.
Hoje, 12 de agosto, marca o início da Igreja
Presbiteriana no Brasil, quando em 12 de
agosto de 1859, o Missionário Rev. Ashbel
Green Simonton aportou na Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro. São 159 anos
de existência e atividades abençoadoras à
Pátria Brasileira. Somos a Igreja que tem a
bíblia como única regra de fé e prática, com
visão missionária e que adora Deus em
espírito e em verdade. Louvado seja Deus
pela sua existência da IPB em nossa nação.

Bem-Vindos Rev. Marcelo, Ana Cláudia
e Hadassa.
Família Pastoral, desenvolvendo o
Ministério em Delmiro Gouveia -
Alagoas. Estão conosco desde quarta-feira,
participaram da Feira das Nações e hoje
participam dos nossos cultos. Foram
recebidos pelos componentes do Projeto
Palavra Contada. A Catedral os recebe com
alegria e distinção. Sejam muito bem-vindos,
queridos irmãos!

ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa
O Presb Dr. Assuero Silva agradece a Deus
pelo seu Pós-Doutoramento ter sido aceito
pela Universidade de Lisboa. A pesquisa em
Gestão de Instituições de Saúde com foco
no atendimento a doenças neoplásicas
(câncer) foi aceito sem ressalvas e com
proposta de parceria institucional entre a
UFRJ e o IUL (Universidade de Lisboa).
Toda Honra e Toda Glória é devida ao
Nosso Senhor, que também é o Senhor da
Ciência e do Conhecimento.

Pão Diário
O seu pai sabe. “Deus, o vosso Pai, asabe
o de que tendes necessidade, antes que lho
peçais.” Mateus 6.8

“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa campanha
prossegue visando
à restauração da
fachada de nosso
templo. Todo
investimento feito
poderá ser
i n t e g r a l m e n t e
restituído pelo IR,
Imposto de Renda,
utilizando os incentivos fiscais da Lei
Rouanet, até o limite legal de 6% para
pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas.
O site acima mencionado traz todos os
detalhes necessários ao seu investimento, que
pode ser feito até o final do mês de
dezembro. Todos os investimentos usando
o seu imposto de renda, somente poderão
ser realizados através do site do Projeto. Se
você não desejar investir utilizando este
incentivo, poderá fazer sua doação através
de depósito bancário na conta da igreja
específica para isso. Veja abaixo os dados
bancários para fazer esta doação. Este
Projeto foi concebido neste formato, face
aos elevados custos desta restauração e ao
fato do nosso templo estar tombado pelo
INEPAC. O Instituto Cidade Viva é um
parceiro nesta campanha, elaborou o Projeto
e obteve sua aprovação junto ao Ministério
da Cultura, o que permitiu a restituição dos
valores investidos via IR. Todos nós
podemos ser divulgadores deste Projeto e
aqueles que têm imposto a pagar serem
investidores, na certeza que o Senhor da
igreja estará abençoando os esforços de
todos nós para tornar realidade este Projeto,
para Glória de Deus. Banco Bradesco - nº
237. Agência: 473-1. Conta Corrente:
94.273-1. Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro. CNPJ: 34.052.324/0001-95

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
Presb. Josmar Smith, Divaldo Barbosa, Diác. George Whashington.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Eliane Mendonça da Costa Borges, Jorge Tonnera Júnior, Marta Célia Gomes de
Maia, Priscilla de Almeida Rocha, Ricardo Silva Nogueira, Samuel Barreto da Cunha.

Seg 13: Adir Azevedo Menezes, Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, Nery
Sá Freire Júnior, Nilton Gonçalves Júnior, Vitor Soares Amaral.

Ter 14: Ana Paula Belmino Duarte, João Manoel Andrade Maciel da Silva Campos Galdi,
Maria Tereza da Silva, Mônica Cristina da Cruz de Souza, Rafael Maia Ferreira Cavalcanti,
Sérgio Mesquita Martins, Vera Marques Gomes.

Qua 15: Alice Maiara Rodrigues Arrieta, Andreia de Souza Mello, Cleri Marques dos
Santos, Daleth de Souza Medeiros, Dalva Rodrigues da Silva, Filipe Gonçalves Dowsley
Fernandes, Gláucia Kristina Amaral Santos, Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes, Nancy
Garcia de Camargo, Zelia Cadinha das Neves.

Qui 16: Alexandre Figueiredo Simões, Ana Maria Gonçalves de Souza, Lea Pereira Martins,
Maria Aparecida de Paula Pereira, Rita Lauren Sayago Sathler Gripp.

Sex 17: Beatriz Rodrigues Campos, Daniella Eller Irineu Calixto, Edno Gonzaga Alves,
Lídia de Souza Maciel, Pedro Dantas Ferreira Neto.

Sáb 18: Presb. Samuel Mendonça da Mota.

Aniversário de Casamento

Sex 17: Danielle Arieiro Jones Marques e Gabriel Trigueiro Pereira Marques.

Segunda-feira 13: Isaías 55.6-13
Terça-feira 14: Colossenses 3.12-17
Quarta-feira 15: Provérbios 22.1-16
Quinta-feira 16: João 1.1-8

Sexta-feira 17: Romanos 16.1-
13,3,13,21-23
Sábado 18: II Crônicas 13.10-18
Domingo 19: Números 13.25-14.9



O Sistema Presbiteriano – Deus é inigualável e suficiente em Si mesmo

No 4o com Deus - 26.AGO
“e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de
Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas,
que não sabem discernir entre a mão
direita e a mão esquerda, e também muitos
animais?” Falso é o contrário do que é
verdadeiro. Num mundo inundado de
informações geradas por todo tipo de
pessoas, é difícil achar as que sejam relevantes
e que não estejam num universo falso,
“fake”. Muitas vezes somos naufragados
pela onda de notícias provenientes de todos
os lugares que olhamos, e como os ninivitas,
não conseguimos discernir  o certo do
equivocado e por isso, somos levados por
ventos de irrealidades diversas, de doutrinas
outras, informações desconectadas com a
verdade, dados sem sentido, conteúdos
falsos e muitas mentiras: FAKE NEWS,
com o Pastor EVALDO BERANGER,
26 AGO. ”No 4o com Deus, o melhor lugar para
se estar.”

ECOS da Catedral:
Estamos lançando o Treinamento da
Liderança de ECOS da Catedral de
2018 em um novo formato. Nosso
treinamento será semipresencial e teremos
2 encontros, então reserve essas datas: 15/
09 e 20/10. As inscrições estarão abertas a
partir do dia 19/08. Para mais informações
entre em  contato através do e-
mail ecos@catedralrio.org.br.

Ministério de Intercessão
O Ministério de Intercessão, convida toda a
Igreja para vigília na sexta- feira, dia 24, das
18h às 24h. “Tema: Invoca-me no dia da
angústia; eu te livrarei tu me glorificarás”. Sl
50.15. Venha perseverar conosco! Em
oração!

Treinamento e Reciclagem do
Ministério Infantil
No dia 26 de agosto (domingo), teremos
uma tarde de ensino e aprendizagem para
toda a equipe de prohfessores do Ministério
Infantil (EBD Infância, Berçário, Culto
Infantil, UCP, UCP Baby e UCP Júnior).
Após o Culto Matutino iremos almoçar
juntos e, em seguida, abertura e oficinas:
visão para o Ministério Infantil, Berçario e
Maternal é coisa séria, Contação de histórias
e criatividade na prática. Maiores
informações e inscrição com
JaquelineVinhosa.

Rev. Marcos Severo de Amorim.
Estimado Pastor, coordenador do Projeto
“Rumo ao Sertão”, nos estados do Rio
Grande do Norte e Ceará, está conosco, já
participou da Feira das Nações e pregará
hoje à noite em nossa igreja. Seja bem-vindo,
Rev. Marcos. A Catedral o recebe com
alegria e distinção.

Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-
aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe
à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por
elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser; dele, por ele e para ele são
todas as coisas e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e
sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele; o seu
saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingen-
te ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em
todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe
são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles.

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamen-
te. Amém!”Romanos 11.36:

Eu não paro, eu não desisto
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo

Você mudou a minha história

E fez o que ninguém podia imaginar
Você me transformou e isso é tudo
Só vivo pra Você
Não sou do mundo, não
A honra, a glória, a força
Todo louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus

Marcha Missionária
Oração de Consagração: Diac. Antônio
Gouvêa.

Pastorais

ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e
conhece os meus pensamentos; vê se há
em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno.” (Salmo 139.23-24)

Motivos de oração

Cântico
“Que Amor é Esse?.”

Eu estou em tua presença
Pra te adorar e te amar.
Só de ver os teus olhos nos meu
Eu me rendo em total consagração.

Que amor é esse, capaz de abrir mão
Do bem mais precioso
Que alguém pode ter:
O seu próprio filho!

Que amor é esse, não mediu sacrifícios
para me salvar e para restaurar
a minha vida por inteiro

Incomparável amor
Que incendiou meu coração
Amor que me transforma
E que me faz vencer!

Que amor é esse? (3x)

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA PALAVRA DE DEUS

Cântico
“Âncora.”

Espero em Ti, minha âncora Tu és
No temporal, firme estou em Ti.
Em Teu amor não existe mais temor
Confiarei só em Ti, Senhor!

Tua promessa esperança ao mundo dá
Entregaste tudo para nos salvar
Minha esperança ancorada em ti está,
Meu Deus, Tu nunca mudarás

Jesus, Teu nome
Tão Alto, Tão grande,
Só em Ti confiarei.

Fiel, pra sempre
É Tua promessa,
Só em Ti confiarei.

Leitura Bíblica: Presb. Newton Alvarez.

Mensagem: Rev. Marcos Severo.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Nele a Gente Pode Confiar.”

Conheci um grande amigo,
Ele é filho de Deus pai.
O seu nome é Jesus Cristo
E nele a gente pode confiar.
A gente pode e deve confiar...

Jesus, Jesus...

Você só pode ser feliz
Tendo Jesus no coração.
Você só pode ser feliz!

Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio: “A Alegria do Senhor”
Recessional



Culto Vespertino
 - 19h -

Liturgia

Prelúdio: “Atos 2”

ADORE COM FERVOR

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

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

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

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

Congregação: “Bendizei ao SENHOR,
vós todos, servos do SENHOR, que
assistis na Casa do SENHOR, nas horas
da noite;” (Salmo 134.1)

Todos: “Erguei as mãos para o santuário e
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 134.2)

Cântico
“Louvemos ao Senhor.”

Louvemos ao Senhor.
(louvemos ao Senhor).
Adoremos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, seu nome é santo!

Louvemos ao Senhor,
Pois seu nome é santo.
(Pois seu nome é santo).

Magnifiquemos ao Senhor, ao rei que é
digno de louvor!

Excelso, supremo e mui digno de louvor.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.(2x)

Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor
Em nosso novo coração.

Pois morreu a nossa morte
Pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação!

Cântico
“Hosana.”

Eu vejo o Rei da glória
Vindo com o Seu poder,
A Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar,
A Terra vai então cantar!

Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas. (2x)

Eu vejo um povo eleito
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento
Quando o Teu povo orar,
E Te buscar. (2x)

Limpa o meu coração,
Abre os meus olhos pra que eu possa ver
Com o amor que tens por mim, Te amo.
Quero ser igual a Ti.
Tudo o que sou é pra Teu louvor,
Pois Contigo vou viver pra sempre!

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “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.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas;
eu também, na sinceridade de meu coração,
dei voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente”
(I Crônicas 29.13-14 e 17).

Cântico
“Eu Te Agradeço, Deus.”

Eu te agradeço, Deus
Por se lembrar de mim, e pelo Teu favor
E o que me faz crescer.
Eu vivo pela fé, e não vacilo,
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JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom
12Ago. -  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 16Ago. –
Rosibeti Silva

Próxima semana: Dom 19Ago. - 
Equipe A:  Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade , Amália Maria,
Fernando Toledo, João Márcio, Jorge
Gorne, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Paulo
Freitas, Roberto Azeredo, José Nei (Púlpito
8h), Luiz Cláudio (Púlpito 10h30), e Marcelo
Freitas (Púlpito 19h) .  Qui 23Ago. –
Marcelo Freitas

Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo,
e NÃO PERMITA que
seu  CEL ULAR ou  CON VERS AS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos
para sua comunhão e do próximo com
o SENHOR. 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.  

Reunião Ordinária - Agradecemos aos
irmãos que estiveram conosco participando
com alegria e dedicação em nossa Reunião.
Agradecemos em especial ao Dc Sérgio
Santos pela palavra de desafio e
encorajamento a toda JD, que possamos
lembrar a cada dia da Graça, do Perdão,

do Sustento e da Salvação do Senhor por
nossas vidas.

Vem Orar- Na próxima segunda-feira 13
Ago., às 19h, vamos ter mais uma abençoada
reunião de oração. Reserve a data com
atenção, e venha desfrutar desse precioso
momento de comunhão com o Senhor e
com seus irmãos.

Doações de Alimentos - A CEASA do
RJ está cadastrando instituições para
fazerem parte do Banco de Alimentos e
receberem doações de alimentos que não
são vendidos. Repasse a informação para
instituições de Assistência Social. Maiores
informações pelo site http://
www.ceasa.rj.gov.br e telefone 2333-8228.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Maria Reis - reunião  dia  16, 5ª feira
, às 14h30, na casa da Cleri.
Deptº Ester - reunião dia 18 , sábado,  às
14h30, na Igreja.
Deptº Dorcas - reunião dia 19,  próximo
domingo, às 17h. Sala da SAF.
Contribuição Anual - procure acertar com
sua coordenadora  até a reunião de outubro.
 Valor: R$ 28,62

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
intercederemos por várias causas e uns pelos
outros. A reunião é aberta a toda a Igreja.
XX Feira Missionária das Nações –
aconteceu ontem e agradecemos a Deus que
moveu o coração de cada Encontreiro para
a obra de Missões, participando, com alegria
nesse trabalho missionário. O ECCC
arrecadou recursos para a Obra do Senhor

Liturgia
HD - 150GbCONTRIÇÃO COM O

DEUS SANTO

Dirigente: “Ouve, SENHOR, a minha voz;
eu clamo; compadece-te de mim e
responde-me. Ao meu coração me
ocorre: Buscai a minha presença;
buscarei, pois, SENHOR, a tua presença.”
(Salmo 27.7-78)

Todos: “Espera pelo SENHOR, tem bom
ânimo, e fortifique-se o teu coração;
espera, pois, pelo SENHOR. Sede fortes,
e revigore-se o vosso coração, vós todos
que esperais no SENHOR.” ( Salmo
27.14 / Salmo 31.24)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Igreja Presbiteriana do Brasil – 159 Anos
– Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Presb. Jorge Apocalypses.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Marcelo Ferreira Santos

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Um Só Rebanho”

1. 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!
E num só Espírito adoramos a Ti!

2. Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

3. 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!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Recessional
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Anotações
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com o tradicional Almoço Português e
com a Barraca de Bolinho de Bacalhau e
Rosquinhas do “Tio Fernando”. Complete
a boa obra e venha com sua família e amigos
participar das conferências missionárias
previstas nos três cultos de hoje.
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 será dia 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”

UPH
União Presbiteriana de Homens

Nossa próxima reunião foi transferida para
26 de agosto. Aguarde novas informações.
Barraca da UPH na Feira das Nações, com
seu tradicional angú à baiana. A diretoria
agradece a colaboração de todos aqueles que
dedicaram parte do seu tempo para esta obra
do Senhor.
CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós não
teremos devocional, teremos o culto da
UPA às 19h! Não se atrase e traga um amigo

EBA - Todo domingo, às 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que às vezes nos deixam
dúvidas! Programe o seu despertador, tome
aquele café reforçado e venha participar
dessa classe conosco!  

Informações - Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

ECOS

Estamos lançando o Treinamento da
Liderança de ECOS da Catedral de
2018 em um novo formato. Nosso
treinamento será semipresencial e teremos
2 encontros, então reserve essas datas: 15/
09 e 20/10. As inscrições estarão abertas a
partir do dia 19/08. Para mais informações,
entre em  contato através do e-
mail ecos@catedralrio.org.br.

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Feira das Nações: Foi uma bênção!
Agradecemos a todos que contribuíram com
nossa Barraca de alguma forma! Que Deus
os abençoe!!
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! 
Visite:Visite nossa página no Facebook ou
no Instagram (UCP-Rio) e dê uma curtida!
Temos muitas novidades!!!
Venha nos Visitar- Sempre nos
encontramos todos os domingos, às 19
horas, na sala da UCP, com muita alegria,
brincadeiras e uma palavra super bacana e
abençoada! Além disso temos vários
eventos no decorrer do ano como festas,
passeios, cultos, acampas e muito mais,
Fique Ligado! 

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de

todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)

Mulheres: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti;
ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei
louvores.” (Salmo 9.2)

Homens: “Assim, eu te contemplo no
santuário, para ver a tua força e a tua
glória.”  (Salmo 63.2)

Coral: “Porque a tua graça é melhor do que
a vida; os meus lábios te louvam.” (Salmo
63.3)

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

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria. Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra,” (II
Coríntios 9.6-8)

Marcha Missionária

Cântico
“De todos os povos”

De todas as tribos,
Povos e raças,
Muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
No tempo e no espaço
Virão te adorar!

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome,

Cristo Jesus, presente aqui!

Remidos, comprados,
Grande multidão,
Muitos virão te louvar.
Povo escolhido,
Teu reino e nações,
No tempo e no espaço
Virão te adorar!

282 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Grande Comissão.”

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rosibeth Silva.

Pastorais

367 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vinde, Meninos.” – 1ª estrofe

Batismo Infantil: Bernardo Scabelo Silva
Vasconcellos



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em todo
o tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)

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

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

54 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Chegada do Messias.” – 1ª, 3ª e 5ª

estrofes

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

Marcha Missionária:

289 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Quem Irá?”

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Bezerra.

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Grupo de Louvor do Oásis
Testemunho: Sra. Ana Cláudia Santos

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Grupo de Louvor do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (I CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

107 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ao Pé da Cruz.”

Cântico
“Tudo Que Jesus Conquistou.”

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

Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo!

(2 vezes)

Ministração do Vinho

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.

Liturgia

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!

2. Oh, vinde unir-vos
A Jesus na luta contra o mal,
E, com o grande Salvador
Em marcha triunfal,
A todos proclamar
Que seu amor sem par
O fez na cruz seu sangue derramar.

3. O chefe da milícia é Jesus,
Meu Salvador,
O Rei dos reis, o Redentor,
O eterno e bom Senhor,
A tudo vencerá, vitória nos dará,
E à glória eterna os seus conduzirá.

Cântico
“Deus Enviou”

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

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.

Mas eu bem sei, eu sei, que a minha
vida
Está nas mãos de meu Jesus,
Que vivo está!

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Shalom Adonai.”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai,
Shalom Adonai, Shalom.

A paz do Senhor, a paz. (Bis)
A paz do Senhor. (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical
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Anotações


