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Editorial

4 – Com Palavras Agradáveis e
Equilibradas. “A vossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, para saberdes como
deveis responder a cada um.” (Colosseses 4.6)

A linguagem do crente deve ser
sincera, oportuna e agradável aos ouvintes.
Não deve ser uma linguagem piegas nem
que sugira alguma superioridade. Deve ser
uma linguagem informal, simples e objetiva.

5 – Com Palavras Que Edificam.
“... e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e, assim, transmita graça
aos que ouvem. (Efésios 4.29b)

O cristão deve usar palavras boas,
que edifiquem, que motivem, que orientem,
que consolem e fortaleçam o outro. Palavras
oportunas: conforme a necessidade do
outro e no momento adequado. A palavra
do crente deve transmitir graça aos que a
ouvem.

6 – Com Palavras Que Não
Entristeçam o Espírito Santo. “E não
entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados
para o dia da redenção” (Efésios 4.30)

Uma linguagem torpe, obscena,
amargurada, mentirosa, encolerizada,
blasfema e maliciosa entristece o Espírito
Santo que habita em nós!

Devemos ter uma linguagem sã e
irrepreensível. Uma linguagem convertida!

7 – Com Palavras Verdadeiras,
Sem  Mentira. “Por isso, deixando a mentira,
fale cada um a verdade com o seu próximo...”
(Efésios 4.25)

A Palavra do crente deve ser
precisa: “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim;
não, não. O que disto passar vem do maligno.”
(Mateus 5.37)

Devemos ter muito cuidado e o
controle da língua. “Se alguém supõe ser religioso,
deixando de refrear a língua, antes, enganando o
próprio coração, a sua religião é vã.” (Tiago 1.26)

“Meça as palavras, não por sua extensão, mas
por sua intenção.”

Rev. Thiago Rocha

Que façamos nossas as palavras do
salmista: “As palavras dos meus lábios e o meditar
do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
SENHOR, rocha minha e redentor meu! (Salmo
19.14)

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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“... a boca fala do que está cheio o
 coração!” (Lucas 6.45b)

A palavra proferida não está dissociada das intenções e  dos sentimentos. Não há
palavras isentas de emoção e significados. A boca é a caixa de ressonância do coração! A
palavra é fecundada na mente, gestada no coração e nasce nos lábios!

Não se fala por “acaso” ou “sem pensar.” No processo engenhoso da fala, cérebro,
coração e lábios estão intimamente ligados. Jesus Cristo declarou que a nossa fala é resultado
do conteúdo do nosso coração.

O crente precisa ter uma linguagem convertida:

1 – Sem Palavras Torpes. “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe...” (Efésios 4.29).

A palavra torpe é indecorosa, indecente, obscena e vulgar. Contar piadas imorais
e falar palavrão não é coisa de cristão. O Crente deve vigiar a sua linguagem para não usar
termos que são usados por pessoas que não têm temor a Deus, bom senso e educação. A
palavra torpe é característica da linguagem do ímpio, não do verdadeiro crente.

2 – Sem Palavras Amaldiçoadoras. “Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não
amaldiçoeis.”(Romanos 12.14)

Não devemos amaldiçoar ninguém. Desejar o mal, rogar “praga” não é coisa de
crente. Devemos ter muito cuidado com palavras e expressões negativas dirigidas às pessoas.
Até mesmo em relação aos inimigos, não podemos amaldiçoá-los.

3 – Sem Palavras Frívolas.
Palavras banais, de pouca importância, fúteis, que não edificam e que criam

constrangimento e quebra de relacionamentos. Palavras ditas na hora errada, palavras
incovenientes, críticas infundadas, fofocas e conversas de corredores são nocivas e não
recomendadas.

Jesus declara: “Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta
no Dia do Juízo; porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado.”
(Mateus 12.36-37)



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.

Reunião do Conselho.
O Conselho da Igreja reunir-se-á na
próxima quarta-feira, dia 15, às 18:30h.
Presbíteros e pastores  estão convocados.
E a igreja, que é administrada pelo Conselho,
está convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

Pastor Luiz Sayão.
Especialista em Antigo Testamento e
profundo conhecedor das Escrituras,
ministrará hoje, às 16 horas, no Salão Rev.
Álvaro Reis, a palestra “Igreja e Ensino”.
Participe. É um tema bem significativo. É
imperdível! À noite, no Culto Vespertino,
às 19 horas, O Pastor Luiz Sayão ministrará
a palavra de Deus à Igreja.
Bem-vindo, Pastor Luiz Sayão. Desde já a
nossa gratidão pela sua presença e
ministração.

XX Anos de Feira Missionária das Nações
– Um Dia Para Ficar No Nosso Coração
No último sábado tivemos a nossa feira e
Deus nos abençoou tremendamente. Todas
as sociedades internas envolvidas realizando
a obra com muito amor. Presença
maravilhosa de membros da Igreja e muitos
visitantes. Diversos missionários presentes
relatando experiências nos campos. Tenda
de oração, Bazar Missionário, Terra das
Crianças, exposição do museu da Catedral
e muito mais. O Ministério de Missões
agradece  a Deus por cada vida envolvida
e a dedicação na obra missionária. Confira
as fotos no facebook da Igreja. A Deus toda
honra e toda glória!

Culto Semanal, Quinta, às 18:30h.
O Rev. Isaías continuará com o estudo sobre
“Os Anjos”, abordando suas atividades e
serviço aos salvos. Venha com a família e
conheça mais sobre a “Angelologia”, à luz
da Palavra de Deus e da teologia reformada.

“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

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.”

Treinamento e Reciclagem do
Ministério Infantil
No dia 26 de agosto (domingo), teremos
uma tarde de ensino e aprendizagem para
toda a equipe de professores 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, Berçário e
Maternal é coisa séria, Contação de histórias
e criatividade na prática. Maiores
informações e inscrição com
JaquelineVinhosa.

Missão Caiuá
Culto em gratidão a Deus pelos 36 anos do
Trabalho para A Missão Caiuá no Rio de
Janeiro, na próxima 3a.feira, dia 21 de agosto
de 2018, às 14:30 horas no Templo. O
mensageiro será o Rev. Fábio Ribas - Diretor
de Campo da Missão Caiuá e líder da
APMT indígena. Todos estão convidados!

Treinamento da Liderança de ECOS da
Catedral de 2018
Chegou a hora da inscrição para a turma
de 2018 que será em um novo formato.
Nosso treinamento será semipresencial e
teremos 2 encontros nos dias 15/09 e 20/
10. As inscrições estarão abertas a partir de
hoje. Após os cultos estaremos no Espaço
ECOS na cantina. 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 a vigília nesta sexta-feira, dia
24, 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 do Ministério Infantil da
Catedral 
Uma tarde de ensino e aprendizagem. Será
no dia 26 de agosto, a partir das 12h30 até
às 17h. Teremos oficinas: Berçário e
Maternal são coisas sérias, Contação de
História e Criatividade na prática. Venha
participar. É necessário fazer a inscrição com
a tia Jaqueleine Vinhosa.

Visitas a Enfermos
Visando ao apascentamento dos crentes,

conforto e encorajamento, foram
realizadas as seguintes visitas:

1 –Pedro Henrique Gonçalves Rodriguez
(Peíque – Hospital Copa D’or). Visita feita
pelo Rev. Renato Porpino.

2 – Augusto César Leão Ferreira de Barros
e Phebe Oliveira Guidi de Barros (com
ministração da Ceia). Visita feita pelo Rev.
Isaías Cavalcanti, Presb. Adibe Vieira e
Sem Vinícius Ramos – Residência do
casal.

3 – Pedro Henrique Gonçalves Rodriguez
(Peíque – Hospital Copa D’or). Visita feita
pela Mis. Leninha Maia e Sem. Vinicius

4 – Angelina Alves de Melo (Hospital São
Francisco – Tijuca). Visita feita pelo Rev.
Isaías Cavalcanti. Oremos por estes
queridos irmãos.



O Sistema Presbiteriano – Liderança da Igreja

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

Josephina Ritmeyer – 93 anos
Serva de Deus, Fiel e Dedicada a Ele, após
um longo período de enfermidade, foi
chamada à casa do pai celeste, a quem amou
e serviu dignamente. A Cerimônia da
Esperança Cristã ocorreu no dia 13/08, no
Cemitério do Maruí – Barreto, Niterói,
oficiada pelo Rev. Renato Porpino. Que Deus
console o coração da sua família! “Preciosa
é aos olhos do Senhor a morte dos seus
santos” Sl 116.15

Devocional do Oásis
 No dia 9 de setembro (domingo), às 16h
aqui na Catedral. Teremos a mesa redonda
com: Rosemary Machado, Rogelia Silveira,
Rev Isaías Cavalcanti e Leninha Maia.  Com
o tema: Viuvez - É  possível continuar
apesar da perda. Dores provocadas por
separações   dolorosas. Venha ouvir a
Palavra de Deus que é  vida!

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados na
publicação de matéria em nosso boletim. O
prazo de entrega do material é sempre até às
quartas-feiras, às 12h. O material deve ser
entregue somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. Pedimos
a colaboração e a compreensão de todos.

Como presbiterianos, afirmamos o conceito do “Sacerdócio Universal dos
Crentes”, reconhecendo que Cristo é o Cabeça da Igreja e todas as pessoas - pastores e
leigos - são submissos a Ele.

A expressão desta verdade na Igreja se dá da seguinte forma:
A - A ordenação de ministros (pastores) e de presbíteros e diáconos (leigos) é

idêntica.
A diferença é simplesmente funcional; todavia todos são chamados ao ministério -

os pastores com ênfase no Ministério da Palavra, na docência; os presbíteros no governo,
e os diáconos na ordem e reverência do ambiente de culto e no exercício da ação social.

B - O presbítero é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado
pelo Conselho. O presbítero, no exercício do seu ofício, tem como objetivo, juntamente
com o pastor, exercer o governo e a disciplina, zelando pelos interesses da igreja. Também
auxilia o pastor no cuidado do rebanho, visitando, orando com os irmãos, ministrando os
elementos da Santa Ceia e instruindo e discipulando os novos na fé.

C - Além dos pastores e presbíteros, a Igreja elege diáconos, que são os oficiais que
se dedicam especialmente à ação social da igreja, arrecadando as ofertas e cuidando dos
pobres e enfermos, além de zelarem pela ordem e reverência nos locais de culto e pelo
cuidado na Casa de Deus e suas dependências.

Como podemos ver, as ênfases da liderança na Igreja Presbiteriana são o serviço e
a participação.

Toda a liderança é uma liderança que serve, e a interrelação entre pastores e leigos
caracteriza a IPB como uma igreja participativa.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

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

Próxima semana:
Dom 26Ago18 -  Equipe B: 
George Washington, Jerson Neto ,
Adeclen Santos, Adolfo Correia, Elizabeth
Sabino, Iracema Ferreira, José Arteiro,
José Vinícius, 
Rodrigo Nobre (Púlpito 8h),
Victor Hugo (Púlpito 10h30), e
Ricardo Dowsley (Púlpito 19h) . 
Qui 30Ago18 – Ricardo Dowsley

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 CELULAR ou CONVERSAS

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 de Oração - Retomamos na
última segunda nossa abençoada Reunião de
Oração. Venha estar conosco estudando a
Palavra do Senhor, colocando aos Seus pés
nossos desafios e impossibilidades, e
agradecendo por Sua infinda Graça e
Bondade. Nossa próxima reunião de oração
será em 27Ago às 19h

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Dorcas - reunião hoje, domingo, às
17h. Sala da SAF.

Deptº  Ebénezer - reunião dia 21 , 3ª feira,
às 14h.30 na  Igreja.

Deptº Helen Simonton - reunião dia 22,
4ª feira, às 14:30h, na casa da Luíza.
Deptº Ruth Pinho - reunião dia 25, sábado,
às 15h na casa de Dulcinete.

Deptº Eunice - dia 26, próximo domingo,
às 17h na sala da rampa.

Jejum e Oração - dia 21, 3ª feira, às 8h.
Venha se fortalecer orando.

ATENÇÃO: Contribuição mensal ( per
capita) R$ 28,62  até executiva de
outubro

SAF em revista — assinaturas e
renovações até a executiva de setembro
- procure sua coordenadora.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião de oração– ocorreu no último
dia 14 Ago (terça feira), abordando dentro
do Tema “Fé”, a vida de Ana. Uma vida

Sociedade Internas

de espera no Senhor exposta pela nossa
querida Encontreira Raphaela do Luiz
Henrique. Em seguida intercedemos por
várias causas e uns pelos outros.

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.

Nasceu! - O ECCC compartilha com
alegria a chegada do pequeno Otto, no
último dia 14 Ago (terça feira), e parabeniza
os pais Roberta e Léo e os “avós babões”
Lúcia e Roberto. Seja bem-vindo, Otto, a
este mundo, que acabou de ficar mais lindo
com a sua presença em nosso meio.

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 às 17:30h na sala da
UPA! Não se atrase e traga um amigo

EBA - Todo domingo, às 9h, 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

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Culto da UCP: Nosso Culto já tem data
marcada, será no domingo 02 de setembro,
às 19 horas. Já iniciamos nossos ensaios nas
devocionais da UCP! No dia do culto não
esqueça sua blusa azulzinha da UCP!
Convide amigos e familiares!

Marcha para Missões: Todo domingo
realizamos nossa marcha para missões, assim
arrecadamos fundos para nossa Barraca das
Nações. Esse ano a quantia nos ajudou a
adquirir o valor para a compra do Açaí e
do Picolé!! Mas a nossa marchinha não vai
parar, pois já estamos nos preparando para
a feira de 2019. Nos ajude com uma
contribuição para nossa caixinha!!

ECOS da Catedral é um Grupo de
Amigos
Os nossos “Pequenos Grupos” ou
“Células” são grupos que reunem pessoas
do seu relacionamento. Você deseja essa
experiência? Então não perca essa
oportunidade e já escolha um de nossos 12
grupos. Temos grupos de perfil jovem ou
misto e nos reunimos semanalmente em
diversos locais, no Centro, na Tijuca, na Ilha
do Governador, no Leme, em Guadalupe,
em Vila Isabel, em Niterói, na Barra da
Tijuca, em Laranjeiras e em Caxias.
Aguardamos por você! Mais informações
através do e-mail ecos@catedral.org.br.
Igreja Dizimista



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Dispõe-te, resplandece, porque

vem a tua luz, e a glória do
SENHOR nasce sobre ti.” (Isaías 60.1)

Congregação: “Porque eis que as trevas
cobrem a terra, e a escuridão, os povos;
mas sobre ti aparece resplendente o
SENHOR, e a sua glória se vê sobre ti.”
(Isaías 60.2)

Todos: “A vida estava nele e a vida era a
luz dos homens. A saber, a verdadeira
luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo
homem.” (João 1.4 e 9)

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

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DE VIDA E BENS AO SENHOR

287 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja, Alerta” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. José Nei.
Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solo: Cíntia Fortunato
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A
MINHA MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”

(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Mateus 12.33-37 – Presb.
Carlos Soares

Solo: Cíntia Fortunato

TEMA DA MENSAGEM

“A Boca Fala do Que Está Cheio o
Coração”

Mensagem: Isaías Cavalcanti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“Coração Regenerado.”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado, coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo
E assim bem ajustados,
Totalmente ligados,
Unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão!
Precioso és para mim, querido irmão!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

ADORAÇÃO AO

DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma,

ao SENHOR.” (Salmo 146.1)

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

Homens: “Tributai ao SENHOR, filhos de
Deus, tributai ao SENHOR glória e
força.”  (Salmo 29.1)

Coral: “Mas vem a hora e já chegou, em
que os verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em espírito e em verdade; porque
são estes que o Pai procura para seus
adoradores.” (João 4.23)

Todos: “Deus é espírito; e importa que os
seus adoradores o adorem em espírito e
em verdade.” (João 4.24)

9 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Aleluia ao Deus Trino.”

Cântico
“Em Espírito, Em Verdade”

Em espírito, em verdade,
Te adoramos, te adoramos! (bis)

Rei dos reis e Senhor,
Te entregamos nosso viver! (bis)

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor!
Meu prazer é viver na casa de Deus,   (bis)
Onde flui o amor!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Culto Matutino
 - 10:30h -

CONSAGRAÇÃO AO

DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e
me der pão para comer e roupa que me
vista, de maneira que eu volte em paz
para a casa de meu pai, então, o
SENHOR será o meu Deus; e a pedra,
que erigi por coluna, será a Casa de Deus;
e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo.” (Gênesis
28.20-22)

177 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firme nas Promessas.”

Oração de Consagração: Diác. Luiz
Cláudio.

Pastorais

 CONTRIÇÃO COM O

DEUS SANTO

Dirigente: “De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam.” (Hebreus 11.6)

Todos: “Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hebreus 4.16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 16. 6- 10 - Presb.
Maurício Buraseska.

Coral Canuto Regis

TEMA DA MENSAGEM:
“A santa companhia”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Os Guerreiros se Preparam”

1. Os guerreiros se preparam
Para a grande luta 
É Jesus, o Capitão,
Que avante os levará. 
A mílicia dos remidos
Marcha impoluta; 
Certa que vitória alcançará! 

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eu quero estar com Cristo, 
Onde a luta se travar, 
No lance imprevisto 
Na frente m’encontrar. 
Até que O possa ver na glória, 
Se alegrando da vitória, 
Onde Deus vai me coroar! 

2. Dá-te pressa, não vaciles,
Hoje Deus te chama 
Para vires pelejar
Ao lado do Senhor; 
Entra na batalha onde
Mais o fogo inflama, 
E peleja contra o tentador!

3. A peleja é tremenda,
Torna-se renhida, 
Mas são poucos os soldados
Para batalhar; 
Ó vem libertar as pobres
Almas oprimidas 
De quem furioso, as quer tragar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia
HD - 150Gb

ADORAÇÃO

AO SALVADOR

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “De longe se me deixou ver o

SENHOR, dizendo: Com amor eterno
eu te amei; por isso, com benignidade te
atraí.” (Jeremias 31.3)

Mulheres: “Ninguém tem maior amor do
que este: de dar alguém a própria vida
em favor dos seus amigos.” (João 15.13)

Homens: “Em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou. Porque eu estou
bem certo de que nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes,” (Romanos 8.37-38)

Coral: “nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor.”
(Romanos 8.39)

Todos: “Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5.8)

42 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Grande Amor de Deus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a
Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo

Culto Vespertino
 - 19h -

Deus Altíssimo, que possui os céus e a
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo.” (Gênesis 14.18-20)

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

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas.

Pastorais

EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Presb. Olympio Bezerra.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Pastor Luiz Sayão.

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA

MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo
pecado é coberto. Bem-aventurado o
homem a quem o SENHOR não atribui
iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todo o dia. Porque a
tua mão pesava dia e noite sobre mim, e
o meu vigor se tornou em sequidão de
estio. Confessei-te o meu pecado e a
minha iniquidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao SENHOR as minhas
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade
do meu pecado.” (Salmo 32.1-5)

Motivos de oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral



Liturgia

COMUNHÃO

COM O CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão

51 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Cristo Adorai”

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

266 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rude Cruz”

 Cântico
“Cristo Levou Sobre Si.”

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si
As nossas maldições,
Ele sofreu para que
Tivéssemos perdão.

Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

SIRVINDO A CRISTO

COM ALEGRIA

Cântico
“Te Agradeço.”

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional 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 Washington

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

Segunda-feira 20: Números 13.25-14.9
Terça-feira 21: Hebreus 10.19-25
Quarta-feira 22: I Coríntios 10.1-13
Quinta-feira 23: Hebreus 1.1-12

Sexta-feira 24: Marcos 14.32-42
Sábado 25: Salmo 119.17-19,130-134
Domingo 26: I Pedro 2.9-12

Aniversário de Nascimento
Hoje: Oziel Francisco do Nascimento, Patrícia Maia Ribeiro.
Seg 20: Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra, Keila Freitas de Figueiredo, Leide

Pereira da Costa, Martha Mury Alves Chueiri, Yolanda Fernandes de Oliveira.
Ter 21: Andreza Moreira Arrabal, Geni Nunes de Andrade, Isabela Bastos de Carvalho,

Rodrigo Bêtta de Souza Gama Paraíba.
Qua 22: Dolores Fernandes, Fábio Silveira Loureiro Santos, Presb. Herval Nunes de Abreu

Sobrinho, Jonas Gomes Santana, Maria Armanda Rodrigues de Almeida, Presb. Paulo
Cézar Athanázio da Silva, Thais Fernandes Machado da Cunha.

Qui 23: Ludmila da Mota Freitas, Maria Aparecida de Araújo, Maria Rita Maciel Parente.
Sex 24: Presb. André Luís Anselmo Lima, César Roberto Feitosa de Mello, Diác. João

Henrique Gomes, Presb. Manoel da Silva Sobrinho.
Sáb 25: Annette Mary Spenceley Mason, Bruna Carreira Stefanon, Cecília Carreira Stefanon,

Deborah Bruno Valeriano, João Pedro Campos Stefanon, Maria José Henriques,
Rev.Renato Lopes Porpino.

Aniversário de Casamento
Hoje: Gilma Ávila Cataldi de Almeida e Mauro Sérgio Cataldi de Almeida, Jorge Carlos

Camacho Correa e Cristiane Costa dos Santos Correa, Leandro Borges de Azeredo e
Winne de Jesus Santos Martins.

Ter 21: Paulo Antônio Maia Goetze Nunes e Solange da Costa Andrade Nunes.
Sex 24: Josélia Medeiros Navega e Nilo Sérgio Navega de Souza, Presb. José Ribamar

Rodrigues Junior e Ednalda da Cruz Rodrigues.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha  10h30min: Rev. Daniel Guanais
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS:
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Dário Porto; 10h30min: Presb. Luiz Alberto;
19 horas: Presb. Paulo Raposeo.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Amália Sena - Andréa Simões; Noite: Vera Lúcia e Silvio

 A vontade de Deus
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que

experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2
                   A vontade de Deus para nossa vida é boa, agradável e perfeita. No movimento de
entregarmos nossa vida a Deus, ele age transformando nossa mente, permitindo nosso amadurecimento
espiritual e emocional, o que nos leva a experimentar a Sua vontade. Não precisamos ter medo.
Entretanto muitas pessoas temem se entregar verdadeiramente a Ele e deixá-Lo conduzir suas vidas.
Talvez por acreditarem que necessariamente precisarão abrir mão de seus sonhos ou realizar obras para
as quais não se sentem capacitadas.

                   Estudando as Escrituras nós aprendemos que Deus não é destruidor de sonhos, muito pelo
contrário, Ele conhece o profundo do nosso coração e quando O colocamos em primeiro lugar,
Ele realiza os nossos desejos mais íntimos. Conforme está escrito no Salmo 37:4-5: “Deleita-te também
no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, o
mais e ele fará.” 

                    Até os nossos sonhos aparentemente fúteis, quando vemos Deus agindo para realizá-los,
entendemos que o que importa, de fato, é a nossa motivação. Se Deus ocupar o primeiro lugar no
nosso coração, o resto virá como consequência. Mas se os nossos desejos ocuparem o trono da nossa
vida, poderemos utilizar todos os nossos esforços para concretizá-los e não teremos sucesso. 

                    Com relação à capacitação para as obras do Reino de Deus, Jesus afirma que: ”Não me
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso
fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em Meu nome pedirdes ao Pai Ele vo-lo conceda”. João
15:16. Nessa passagem, vemos que por meio da nossa disposição de realizar as obras para as quais
Deus nos chama, Ele molda nosso caráter, preparando-nos para receber a bênção da realização dos
nossos sonhos. Quando fugimos com medo de cumprir a vontade de Deus a fim de realizar a nossa
própria vontade, não desfrutamos plenamente do que Ele tem pra nós e nem temos sucesso naquilo
que perseguimos. 

“Ora, sem fé é impossível agradar-Lhe ; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
existe, e que é galardoador dos que o buscam.”

Hebreus 11:15
Mayara Lima Nascimento

Escola de Fé e Prática: Estamos de volta e estudaremos um novo módulo: “Nós, Jesus e o Sermão
do Monte”. O local você já sabe: domingo, sala do Conselho, às 17h. Venha, traga um amigo e vamos
aprender mais sobre a Palavra de Deus.
Culto Jovem: Todas as sextas, às 20h, no salão Álvaro Reis. Nessa sexta mensagem com a mis.
Leninha Maia.
Bazar Freedom: Tem alguma roupa que não usa mais? Quer abençoar a Freedom 2018 de alguma
forma? Separe algumas roupas porque nosso bazar vem aí! Para mais informações procure a diretoria.


