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Bendito seja o Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo

“Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias e o Deus de toda
consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que

estiveram em alguma tribulação, com a consolação com
que nós mesmos somos consolados”

por Deus” (2 Co 1.3-7).

Nessa palavra de gratidão, Paulo dirige-se primeiro a Deus, louvando-O. Além
disso, o apóstolo reconhece que Jesus humilhou-se em sua encarnação e nesse texto O
chamou não só de Deus, como também de Pai.

Quando disse essas palavras, Paulo estava muito transtornado por não encontrar
Tito em Trôade,

“Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito; por
isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia.” (2 Co 2. 13),

ele precisava de uma intervenção, de consolação, ou seja, encorajamento, incentivo
e ânimo.

A palavra “consolação” e seus derivados aparecem dez vezes nos versículos 3 a 7
(num total de vinte e nove vezes na segunda epístola aos Coríntios). Todas derivam da raiz
grega parakaleo, que tem a ideia de ajuda, de ânimo e de encorajamento.

Deus é a fonte e o doador de todo tipo de encorajamento e ajuda
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. quem

farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Como um pai se
compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece dos que o temem.(Sl 103.2-5,13).

Esse encorajamento de Deus vem primeiro à medida que reconhecemos que Ele
é o Pai de Jesus, o Messias,  nosso Senhor e Mestre. Tal reconhecimento deve lembrar-nos
que por amor de Deus enviou Jesus a morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores

“Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece
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 dos que o temem. (Rm 5.8,10), a fim de nos
chamar a um novo estilo de vida e à
esperança de eternidade. Dessa forma,
podemos depender d’Ele em todos os
nossos problemas, crises, aflições,
sofrimentos, angústias e dificuldades.

Mas Deus não nos consola apenas
para deixar-nos à vontade, nem nos encoraja
somente para fazer com que nos sintamos
bem.

Paulo sofreu muitíssimo (2 Co
11.16-29;12.10), mas sempre esteve pronto
a encorajar os outros... Todos quantos são
encorajados por Deus são chamados a
animar os que nos cercam. Deus nos ajuda
e nos encoraja para que ajudemos e
encorajemos os outros. Ele quer que nos
tornemos canais do que recebemos d’Ele
para outros que tão desesperadamente
precisam de ajuda. Fazemos isso orando e
prestando auxílio concretamente.

Deus não quer que guardemos para
nós o que temos recebido d’Ele. Da mesma
forma que o Senhor está ao nosso lado para

nos animar até mesmo nas provas mais
difíceis, assim devemos estar ao lado dos
que estão sendo provados.

Paulo e sua equipe suportaram todo
o sofrimento e aflição para serem usados
por Deus para o resgate de muitos e fundar
a igreja em Corinto.

O Espírito, por meio do apóstolo,
queria que os coríntios e nós soubéssemos
que Deus permite que situações aconteçam
para levar-nos à maturidade e à intimidade
com Ele, a fim de nos ensinar a confiar
plenamente em Seu poder.

O Deus que ressuscita os mortos
não nos abandonará. Ele nos ama e quer
que confiemos nEle

“Contudo, já em nós mesmos, tivemos a
sentença de morte, para que não confiemos em nós, e
sim no Deus que ressuscita os mortos.”(2 Co 1.9).

Que o Senhor o anime e o fortaleça
hoje.

Rev. Renato Porpíno



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.

“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

Treinamento do Ministério Infantil da
Catedral 
Hoje teremos uma tarde de ensino e
aprendizagem. Teremos oficinas: Berçário
e Maternal são coisas sérias, Contação de
História e Criatividade na prática. Esteja em
oração por todos os professores e crianças
do Ministério Infantil.
 
Viuvez – É Possível Continuar Apesar
da Perda 
Devocional do Oásis No dia 9 de setembro
(domingo), às 16h aqui na Catedral. Teremos
a mesa redonda com: Rosemary Machado,
Rogélia Silveira, Rev Isaías Cavalcanti e
Leninha Maia. Com o tema: Dores
provocadas por separações dolorosas.
Venha ouvir a Palavra de Deus que é vida!

Projeto Caixa de Sapato 2018 
Este ano estaremos abençoando crianças que
são assistidas pela Igreja Presbiteriana  de
Nova Belém em  Japeri,  Clube dos
Paraplégicos e Idosos do Lar Samaritano.
Em todas as entregas estaremos levando a
Palavra de Deus nesses lugares.   O projeto
visa presentear crianças e idosos com
uma caixa de sapato cheinha de presentes
como brinquedos, doces, revistinhas para
pintar, material escolar, sapato, gorros, meias
e etc. Além de  uma cartinha pessoal para
cada criança ou idoso feita pelo doador. A
nossa meta são 300 caixas. E para
alcançarmos o nosso objetivo você pode
ajudar envolvendo sua família, amigos do
trabalho e vizinhos. É só dar o seu nome e
levar as etiquetas e trazer as caixas prontas
para presentearmos. E com certeza faremos
a diferença no Natal de muitos pequeninos
e idosos. Estaremos após o culto no hall.

APAS – Associação Presbiteriana de
Ação Social
Somos uma Organização não governamental
criada pela Catedral e dentre os seus objetivos,
deve manter projetos consistentes de Educação
e propor cursos profissionalizantes. Hoje,
dispomos dos seguintes cursos:
· Inscrições abertas: Alfabetização de

Jovens e Adultos; Integração Digital.
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
Diác. Charles Mattos)

· Turmas montadas e em curso: Pré-
Vestibular comunitário; preparatório para
Mestrado; Inglês Instrumental para
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.

· SESC: Estamos criando uma parceria. Em
breve disponibilizaremos oficinas
profissionalizantes.

· Outras parcerias: Recentemente
firmamos parcerias para a Educafro com
o Instituto Rev. Guilhermino Cunha e
com a Academia Evangélica de Letras
do Brasil, onde são oferecidos cursos
preparatórios para a OAB, Pré-vestibular,
curso de cuidador de idosos, além de
Francês, Espanhol e atendimento jurídico.

Acesse também www.apas.rio.br. Se você
sentir no coração o desejo de apoia nossos
projetos, contribua através do Banco do
Brasil – Agência: 0183-x; conta Corrente:
13057-8. CNPJ: 03.718.383/0001-26.

Almoço Freedon – 2ª Edição
No dia 16 de Setembro teremos a 2ª edição
do nosso almoço Freedom!! Você que não
pôde estar no 1º, corra pra comprar o
convite e participar conosco. Por R$18,00
você terá um almoço feito pela nossa Chef
Giulia Cascardo e ainda abençoará a nossa
Conferência Freedom 2018. Convites após
o Culto com a Diretoria da UMP.

Conferência Jovem Freedom 2018 
A Freedom 2018 já tem data e você é nosso
convidado.. Nos dias 5 e 6 de Outubro, às
19h30min. Contamos com as  orações da
Igreja por esse evento que tem abençoado a
vida de tantas pessoas. Se você sentir no coração
de nos ajudar financeiramente com qualquer
quantia, procure a diretoria da UMP.

Programação da Reforma Protestante
na Catedral em 2018: parceria entre
APAS e Ministério de Música
A Associação Presbiteriana de Ação Social
e o Ministério de Música da Igreja estão
promovendo uma programação especial
para o mês da Reforma, “recheado” de
Cultura. Teremos  três quintas-feiras clássicas
com Recitais alusivos à Reforma Protestante,
com o Professor e Maestro Ilem Vargas
conduzindo.
- Recital nº 1: Dia 11/10 - às 18h30:

Órgão Johannus; Programa (a ser
definido). Ilene Riitano – organista.

- Recital nº 2:  DIA 18/10 - às 18h30.
Árias e duos de compositores sacros.
Programa (a ser definido). Cíntia
Fortunato – soprano, Ruth Santos –
mezzo, Ilem Vargas – piano e órgão.

- Recital nº 3: Dia 25/10 - às 18h30.
Programa - 1ª parte: “Magnificat” de
Johann Sebastian Bach. Coro da ACM e
solistas. 2ª parte: “Zadok The Priest” de
George Frederich Handel. Coro
Sinfônico da APAS (estréia). Regência –
Ilem Vargas.

Desde já, ore, participe e traga convidados.

Culto Semanal
Quinta-feira, às 18:30h, o estudo ministrado
pelo Reverendo Isaías Cavalcanti, sobre os
anjos, abordará “a Atuação dos anjos na vida
e ministério de Cristo.” Participe com a sua
família.”

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. Na semana que
há feriados, a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. O material deve ser entregue
somente pelo e-mail secretaria@
catedralrio.org.br. O atraso na coleta do
material compromete todo o processo.
Pedimos a colaboração e a compreensão
de todos.



O Sistema Presbiteriano – Classificação dos Oficiais.

Art. 25 – A igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficiência,
mediante oficiais que se classificam em:

A) Pastores (Ministros do Evangelho) ou Presbíteros Docentes;
B) Presbíteros Regentes (O Presbítero Regente é o representante imediato do

povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer
o governo e a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como
pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou determinado – Art. 50);

C) Diáconos.
1º - Esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário.
2º - Para o oficialato só poderão ser votados (eleitos) homens maiores de 18

anos e civilmente capazes.

Art. 53 – O Diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo Conselho, para,
sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente:

A) À arrecadação de ofertas para fins piedosos; (Uma verba mensal é destinada à
Junta Diaconal para o trabalho de assistência social).

B) Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;
C) À manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino;
D) Ao exercício da fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas

dependências.
Art. 55 – O Presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento

de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar
e exemplos de santidade na vida.

(Constituição da IPB)

No 4o com Deus - FAKE NEWS é
HOJE!!!
“Há caminho que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminhos de morte.” (Pv
14.12)

Verdade é a propriedade de estar em
acordo com os fatos ou com a realidade. A
pergunta é: em que tipo de informações 
temos dado crédito? 

Já reparou que hoje, com o advento
da internet nas mãos, todo mundo quer
falar? Todo mundo quer emitir uma opinião,
seja verdadeira ou não. Já percebeu isso???

Será que ao termos em nossas mãos
uma informação, simplesmente a
repassamos ou nos preocupamos em ouvir
a outra versão da história, ou mesmo
procuramos saber se há verdadeou o que
temos é apenas algo infundado,
despropositado, mentiroso, fruto da mente

que também jaz no maligno? Onde esse
caminho nos levará? Morte ou Vida?
“O simples dá crédito a toda palavra, mas o
prudente atenta para os seus passos”. (Pv 14.15)

Depois de um breve intervalo, você
que faz parte da familia ou que nunca esteve,
participe HOJE de

“FAKE NEWS”, com o Pastor
EVALDO BERANGER. 

Que tal 17h?? Vai preferir ficar em casa
sendo abastecido de notícias “fake” ou
prefere conhecer algo diferente, o único que
detém toda a Verdade e é o Caminho da
Vida?  

Você que é da Verdade, venha com
seus amigos, colegas ou parentes para
entendermos mais do tema em uma outra
visão sobre esse assunto. “No 4o com Deus, o
melhor lugar para se estar.”

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:  
Dom 26 Ago. 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 30 Ago. – Ricardo Dowsley

Próxima semana:
Dom 02 Set. Equipe C: 
Roberto Marinho, Willians Araújo,
Antônio Renato, Carlos Cândido, Charles
Mattos, David Pereira, João Henrique,
Leandro Trindade, 
Mário Sérgio (Púlpito 8h),
Sérgio Santos (Púlpito 10h30),
e Lilian Canto (Púlpito 19h) . 
Qui 06 Set. – Lilian Canto.

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  C EL ULAR o u C ONV ERS 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 de Oração - Nesta segunda-feira,
27Ago. às 19h, estaremos reunidos,
louvando ao Senhor, meditando em sua
Palavra e orando ao nosso Deus,
intercedendo pelo nosso próximo, rogando
pela intervenção que só o Senhor pode
operar, e também agradecendo pelo Seu
sustento e bênçãos sem medidas. Motivos
não lhe faltam para estar conosco, Agora
faça sua parte, venha estar de joelhos nessa
luta junto com o Senhor.

Centro de Recuperação Feminino
Kairós - É uma instituição de acolhimento
e recuperação de mulheres em situação de
risco (violência, drogas e abandono),
localizada na Rua Caminho dos Eucaliptos,
99, Campo Grande, Tel 2394-0640. A
instituição abriga hoje 50 mulheres e 6
crianças. São mantidos apenas por doações,
e necessitam de alimentos (proteína),
material de limpeza e higiene e doações
financeiras (aluguel e iluminação). Conheça
mais sobre esta instituição, Ore por essa
frente missionária e de ação social e Ajude
com sua atenção, oferta e amor.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Eunice-    reunião hoje, dia 26,  às
17h, na sala da rampa.

Deptº Ilka Paiva–  reunião dia 29, 4ª feira,
às 15h, na casa da Nicinha.

Reunião Executiva- dia 30, às 14:30h, na
sala do Conselho.

Parabéns, Rev. Renato Porpino —
Receba o abraço carinhoso  da SAF RIO
pelo seu aniversário, ocorrido no dia 25.



Sociedade Internas

ATENÇÃO : Contribuição mensal (per
capita) R$ 28,62  até a 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 Mensal – será no próximo dia
28 Ago (terça feira), abordando dentro do
Tema do Ano, o assunto “Casamento,
Aliança Matrimonial”. A Palavra será
exposta pela nossa Encontreira Adriana
Maia. A reunião é aberta para toda a
Igreja e convidados. Participe conosco!

O 67º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 21 a 23 Set . Os casais estão
praticamente selecionados dentre as fichas
de inscrição recebidas, mas se você tiver
alguma ficha urgente, entregue logo ao Casal
Presidente e estejamos em oração! A 1ª
Reunião Preparatória será no início de
setembro, dia 4 Set.

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

Reencontrão - No dia 1 de Setembro nós
teremos o nosso reencontro do
acampamento de inverno! Será na igreja
presbiteriana da Barra, às 15:30h. Será uma
tarde com muita diversão e uma devocional
com um louvor abençoado! Esperamos
você lá, não se atrase.

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

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião mensal: dia 26 de agosto. Venha
estar conosco e ser abençoado, ouvindo  o
que Deus tem a nos dizer através de seu
servo Paulo Vendrami, do ECCC. Chegue-
se mais e verá que nós somos parceiros,
amigos e irmãos. Prepare-se para setembro,
contribuia com sua per capita de 2018.
CONFIANÇA EM JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“LOUVAREI AO SENHOR

DURANTE A MINHA VIDA...”
(SALMO 146.2)

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aclamai a Deus, toda a terra.

Salmodiai a glória do seu nome, dai glória
ao seu louvor.” (Salmo 66.1-2)

Congregação: “Eu, porém, cantarei a tua
força; pela manhã louvarei com alegria a
tua misericórdia; pois tu me tens sido alto
refúgio e proteção no dia da minha
angústia.” (Salmo 59.16)

Todos: “A ti, força minha, cantarei
louvores, porque Deus é meu alto
refúgio, é o Deus da minha
misericórdia.” (Salmo 59.17)

13 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Contemplação.”

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

61 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ações de Graças”

Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

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

O DIA!” (SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Salmo 16.1-11 (Leitura
Alternada); Salmo 105.12-15 (Leitura em
Uníssono) - Presb. Dário Porto

Solo: Jonas de Souza

TEMA DA MENSAGEM

“Guarda-me, ó Deus,
porque em ti me refugio”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA

E SANTO TEMOR;”
(HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Não Vou Ficar Sozinho.”

1. Não vou ficar sozinho,
Agora sou feliz
Com Cristo no meu coração.
Ele é meu grande amigo,
Não temo o perigo,
Com Cristo no meu coração

Ah ! Eu sou feliz !
Agora vou cantar,
Pois contente estou

Com meu Salvador.
Feliz agora então eu viverei!

2. Jesus há muito tempo
Morreu em uma cruz,
Morreu só  para nos salvar.
Seu sangue derramou,
Lavando os meus pecados,
E desta forma agora salvo estou.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Converteste o meu pranto em

folguedos; tiraste o meu pano de saco e
me cingiste de alegria,” (Salmo 30.11)

Mulheres: “Para que o meu espírito te cante
louvores e não se cale. SENHOR, Deus
meu, graças te darei para sempre.” (Salmo
30.12)

Homens: “O que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram nossos pais, não o
encobriremos a seus filhos; contaremos
à vindoura geração os louvores do
SENHOR, e o seu poder, e as maravilhas
que fez.”  (Salmo 78.3-4)

Coral: “Graças te rendemos, ó Deus; graças
te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas.”
(Salmo 75.1)

Todos: “Ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
glória, majestade, império e soberania,
antes de todas as eras, e agora, e por todos
os séculos. Amém!” (Judas 1.25)

18 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus dos Antigos.”

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 Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus,
Glorifiquem seu santo nome!

Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Não andeis, pois, a
indagar o que haveis de comer ou beber e
não vos entregueis a inquietações. Porque
os gentios de todo o mundo é que
procuram estas coisas; mas vosso Pai sabe
que necessitais delas. Buscai, antes de tudo,
o seu reino, e estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Lucas 12.29-31)

392 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vida Vitoriosa.”

Oração de Consagração: Diác. Vitor
Hugo.

Pastorais

 CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “Ouve, SENHOR, a minha

voz; eu clamo; compadece-te de mim e
responde-me.” (Salmo 27.7)

Todos: “Ao meu coração me ocorre:
Buscai a minha presença; buscarei, pois,
SENHOR, a tua presença.” (Salmo 27.8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

Anotações
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EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto Santos.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Daniel Guanais

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Maravilhosa Graça”

1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus.
Como o firmamento é sem fim!

É maravilhosa. É tão grandiosa.

É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.

É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

2. Maravilhosa graça!
Traz vida perenal.
Por ela perdoado,
Vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz.
O seu  poder transforma
O pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Adoração Sem Limites”
O que darei?
O que darei a Ti
Pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei.
Me lembrarei, Senhor,
De Tuas grandes obras.
Não há outro além de Ti
Não, não há! Não, não há!
Meu desejo é Te adorar
Mais e mais, mais e mais!

Sem limites, me entregarei
Adorarei, maravilhoso Deus
Mais que palavras, te dou meu coração.
Receba o melhor da minha adoração!

ADORAÇÃO AO SALVADOR

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

Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 108.1)

Congregação: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 108.2)

Dirigente: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.” (Salmo 108.3)

Congregação: “Porque acima dos céus se
eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade,
para além das nuvens.” (Salmo 108.4)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória,” (Salmo 108.5)

 Cântico
“Abra os Olhos do Meu Coração

/Agnus Dei”

Abra os olhos do meu coração! (2x)
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor.

Exaltado e bem alto,
Brilhando a luz da tua glória.

Derrame teu amor e poder,
Pois Tu és Santo, Santo, Santo!

Santo! (9x)
Quero Te ver

Quero Te ver.
Eu quero Te tocar,
Eu quero Te abraçar. Quero te ver

Aleluia, Aleluia!
Poderoso é o Senhor nosso Deus
Aleluia, Aleluia!
Poderoso é o Senhor nosso Deus

Aleluia!
Santo, Santo é o Senhor Deus,
Poderoso.
Digno Tu és, Digno Tu és.

Tu é Santo, Santo é o Senhor Deus,
Poderoso.
Digno Tu és, Digno Tu és!
Amém!

Cântico
“Tu És Santo”

Tu és Santo,(Tu és Santo)
Poderoso (Poderoso)
Tu és digno,(Tu és digno)
De adoração (De adoração)
Eu te sigo, (Eu te sigo)
Eu te louvo (Eu te louvor
Para sempre, (Para sempre)
Te amarei, (Te amarei)

Eu canto e louvo (Tu és o Senhor, tu és
Rei dos reis)
Ao Rei que é digno (Ele é o pai de amor
poderoso Deus)
Eu canto e adoro (És Emanuel, És o
Grande Eu Sou)
Diante dele eu me prostro (Ele é o
cordeiro que me salvou)
E eu canto e louvo (Ele vivo esta ele
ressurgiu)

Liturgia

Ao Rei que é digno (Sempre reinara ele
sempre existiu)
 Eu canto e adoro (Ele é o alfa e
ômega o início e o fim)
Diante dele eu me prostro (Salvador e
Messias, amigo pra mim)

Príncipe da paz
Só por ele eu viverei.

Oração de Adoração

CONSAGRE

COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-11)

Cântico
“Deus Cuida de Mim”

Eu preciso aprender um pouco aqui,
Eu preciso aprender um pouco ali,
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.

Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, na sombra das suas asas,
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa,
E não ando sozinho, não estou sozinho
Pois sei: Deus cuida de mim!

Se na vida não tem direção,
É preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama,
Ele quer me dar a mão.

Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus,
Porque ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim!

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley.

Pastorais

ORE

COM FÉ

Leitura Uníssona: “Confia no
SENHOR e faze o bem; habita na terra
e alimenta-te da verdade. Agrada-te do
SENHOR, e ele satisfará os desejos do
teu coração. Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.”
(Salmo 37.3-5)

Motivos de oração

Cântico
“Descansarei”

Cobre-me com Tuas mãos
Com poder. Vem me esconder, Senhor!

Se o trovão e o mar se erguendo vêm
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei,
Descansarei, pois sei que és Deus.

Minha alma está segura em Ti
Sabe bem que em Cristo firme está.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm....

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Salmo 139.1-16 - Presb. Paulo
Raposo.



Cântico
“Sob o Seu Olhar”

As noites mal dormidas,
Preocupações da alma.
Eu não vou guardar mais pra mim, não.
Existe um lugar que Deus me preparou
Onde eu posso descansar.

Sua presença, ajoelhado aos seus pés
Seu abraço de Pai, o meu momento a
sós com Deus.
Bem perto o Pai está, seus olhos estão
sobre mim.

Se o amanhã me trouxer alegria ou dor,
Eu continuarei sob o seu olhar.
Ninguém me afastará de suas mãos,
Dele eu sou.

Eu sou dele e Ele é Deus fiel!

TEMA DA MENSAGEM

“Sob o Olhar de Deus”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Oh, Quão Lindo Esse Nome é.”

No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo,
O mistério de Tua glória,
Cristo, em Ti se revelou.

Oh, quão lindo esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é!
Maior que tudo ele é.
Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus.

Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar.

Oh, quão maravilhoso é!  (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.

Oh, quão maravilhoso é!
Maior que tudo ele é.
Oh, quão maravilhoso é!
O nome de Jesus.

A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo está

És invencível. Inigualável.
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino. Tua é a glória.
Acima de todo nome estás!

Poderoso esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é.
Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Rei da Glória”

Deixou Sua glória por mim,
Se fez desprezível por mim.
Levou todo o fardo que era meu,
Levou o pecado que era meu.

Me deu sua paz para sempre.
Me deu alegria para sempre.
Me deu Sua vida pra viver.
Me deu Sua graça pra vencer.

Jesus toda glória somente a Ti... 2x

Não há outro igual a Ti.
Tu és o Rei da glória.
Tu és o Rei da glória.

A minha vida dou a Ti,
Tu és o Rei da glória.
Tu és o Rei da glória.

Jesus toda glória somente a Ti...

Não há outro igual a Ti....

Recessional

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

Aniversário de Nascimento
Hoje: Enesia de Mello e Silva, Marly Assumção Marques da Silva, Noah Hasan Oliveira

Gomes, Rubia Martiniano dos Santos, Sandra Silésia Machado.
Seg 27: Celso Rego de Souza, Daniele Silva Dantas, Gledison Rufino Ramos.
Ter 28: Bento Campos Stefanon, Creusa Reis de Souza Póvoa, Francisca Rodrigues de

Melo Lima, Liliane França Sampaio Cunha, Rachel Clara de Araújo Maguela, Romilda
Lemes da Rosa, Sérgio Luiz Barboza, Vera Lucia do Sacramento.

Qua 29: Gustavo da Silva Sevilha, Hélio dos Santos Dutra, Johannes Bruno Gaiser, Jorge
Abreu de Araújo.

Qui 30: Augusto Alves de Souza Cunha, Wellinton Mendel Castelano.
Sex 31: Adelino Sathler Filho, Juliana Ribeiro Varella Ferreira, Leonardo Franco Siracusa,

Luís Paulo Valente da Silva, Márcia do Carmo A. Costa Maia, Natalia Ferreira da Silva.
Sáb 01: Ana Carolina Lopes Spesanes, Davi Aieta Sartorio Mendes de Mesquita, Dulce

Conceição Paula, João Augusto Duarte Oliveira, Luiz Carlos Correa, Maria das Graças
de Oliveira Feitosa de Mello, Maria do Socorro Lins, Ruth Nobre Fernandes, Sophie
Neves Hansen

Aniversário de Casamento
Seg 27: Diác. Victor Hugo Canto Costa e Gabryela Fernandes Canto Costa.
Qua 29: Jorge Tonnera Júnior e Andréa Moraes de Almeida Tonnera, Thiago Maia Ferreira

Cavalcanti e Luísa do Valle Espíndola.
Qui 30: Ignacio Cezário da Paz Júnior e Hercília Maria de Souza Paz, Cláudia Cruz Soares

da Silva e Raner Jogemias Soares da Silva.
Sex 31: Valdir da Silva Terra e Maria da Penha Cataldo Terra, Diác. Luiz Cláudio Pereira

do Nascimento e Bárbara Regina Doria de Souza do Nascimento.
Sáb 01: Rosemere de Figueiredo Martins e Dário Aloise Martins

Segunda-feira 27: Êxodo 4.1-12
Terça-feira 28: Gênesis 16.1-13
Quarta-feira 29: Isaías 40.1-11
Quinta-feira 30: Romanos 12.1-8

Sexta-feira 31: João 8.31-37
Sábado 01: Gênesis 4.1-16
Domingo 02: Salmo 138.7,8; Efésios 2.6-
10



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti 10h30min: Rev. Otávio Henrique
19 horas: Rev. Marcelo Vidal

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Fernando Lopes; 10h30min: Presb. Luís Monteiro;
19 horas: Presb. Renan Jardim.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Elza Pimentel - Mary Lins; Noite: Andréa
Simões.

Eclesiastes 3.1-8
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito

debaixo do céu. (v.1)
Tem sido muito comum fazermos uma coisa pensando em outra. Não

podemos simplesmente fazer ou pensar uma coisa só. Estamos ansiosos antecipando
os problemas e, consequentemente, ficamos preocupados, o que impede que
façamos as coisas com a melhor das nossas capacidades, pois não estamos focados
em nossas tarefas.

Normalmente, no ônibus, eu não me permito simplesmente ficar olhando
a rua, as pessoas, trocar algumas palavras com o meu companheiro(a) de banco,
pensando em nada. Preciso permanecer organizando na minha cabeça e celular as
coisas que tenho para fazer ao sair de lá. Alguns problemas que naquele momento
não tenho como resolver e gasto meu tempo ao invés de usá-lo simplesmente
descansando. É possível e necessário fazermos coisas no tempo apropriado. A
palavra de Deus nos fala: “não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir”.
No livro “Ética para viver melhor” de C.S.Lewis, o autor narra que durante uma
simples viagem de metrô se sentia feliz e que a rotina, as situações da vida simples
ou complexas não lhe impunham ou não eram a razão de sua felicidade, pois a
felicidade lhe havia sido oferecida.

    Ao sermos ansiosos em alguns momentos de nossa vida, demonstramos não
confiarmos na soberania de Deus, achamos que teremos que resolver os problemas
com nossas próprias forças e, por vezes, não nos achamos capazes. Deus é soberano
e nos aconselha que lancemos sobre Ele toda nossa ansiedade porque Ele tem
cuidado de nós. Graças a isso podemos nos permitir cuidar de cada problema no
seu próprio tempo. Precisamos descansar em Deus, pois assim teremos força para
superar os desafios da vida.

Esron
Escola de Fé e Prática: Hoje não teremos Escola de Fé e Prática, mas
domingo que vem continuaremos com o nosso módulo.
Culto Jovem: Te esperamos na sexta feira às 20h! Mensagem com o reverendo
Romer da IP Américas.


