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Editorial
Há o ativismo no âmbito

eclesiástico também. Assumimos vários
cargos ao mesmo tempo, participamos de
várias atividades, reuniões, e esquecemos
de ler a Palavra, de orar, de  adorar em
espírito e em verdade; não paramos nem
para cuidar da nossa vida espiritual.
Abandone a bagagem do ativismo
urgentemente!

7 – Atrás da Bagagem da Falta
de Paciência.

Impacientamo-nos, às vezes, por
tão pouco. Coisas mínimas que nos
incomodam e nos irritamos por quase
nada. Parecemos crianças irritadiças. É
necessário nos conter, ter domínio próprio,
saber esperar, ter paciência. Mire-se em Jó,
exemplo de paciência, e lance fora a
bagagem da falta de paciência. Escreva no
mural do seu coração: “abaixo a irritação
e o mau-humor!”

8 – Atrás da Bagagem dos Vícios.
“O hábito nós dominamos, o

vício nos domina.” Os vícios constituem
bagagens nocivas e perigosas em nossa
existência. Provocam sequelas físicas,
emocionais e espirituais. O vício de fumar,
de beber, de comer compulsivamente
(glutonaria), o vício de medicamentos etc.

O vício quebra nossa harmonia
com o corpo e obstrui nossa comunhão
com Deus. Fuja da bagagem dos vícios.

9 – Atrás da Bagagem do
Legalismo.

Preocupamo-nos apenas com a
letra da lei, esquecendo-nos do espírito da
lei. Somos excessivamente legalistas,
radicais. A palavra declara: “A letra mata,
mas o espírito vivifica.” Ser legalista é viver
e aplicar a lei sem misericórdia, não visando
à correção mas a punição. O legalista tem
o coração duro e palavras que ferem. Saia
depressa de trás da bagagem do legalismo.

10 – Atrás da Bagagem da Falta
de Amor.

Omitir-se no amor é pecar contra
Deus e contra o próximo. É pecado grave
que priva, que nos impede de ser bênção
para a vida do próximo.

Devemos amar a Deus acima de
tudo e ao próximo como a nós mesmos.
O amor deve ser marca na vida do cristão.
Devemos amar incondicionalmente, sem
fingimento. Amar sempre! Saia de trás da
bagagem da falta de amor.

Esconder-nos entre “as bagagens”
não é uma atitude digna do cristão! As
bagagens atrapalham nossa visão de Deus,
do próximo e de nós mesmos. Não se
esconda atrás dessas bagagens que
comprometem nosso crescimento e a
maturidade espiritual. Tenha uma vida cristã
transparente diante de Deus, da igreja e da
sociedade. Mude de atitude: pare de
esconder-se atrás das bagagens!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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Escondido Entre a Bagagem.
(I Samuel 10.17-25)

Então, tornaram a perguntar ao SENHOR se aquele homem viera ali. Respondeu o SENHOR:
Está aí escondido entre a bagagem. (V. 22)

O Povo de Israel, Cujo governo era teocrático, exigira um Rei humano, e Samuel
foi autorizado por Deus a ungir Saul como Rei. No dia determinado Saul não foi encontrado.
Recorreram a Deus para saber onde Saul estava escondido. Deus disse que ele estava
“escondido entre a bagagem.” Acharam-no, e, finalmente, ele foi ungido Rei de Israel.

Em certos momentos, em nossa caminhada cristã, nós nos ocultamos atrás de
bagagens, e tentamos fugir da missão que foi estabelecida por Deus ou nos omitimos em
fazer a sua vontade. Na vida do crente há bagagens literais e figuradas, detrás das quais nos
escondemos, à semelhança de Saul. Escondemo-nos:

1 – Atrás da Bagagem do Medo.
Temos medo de perder o emprego, medo da solidão, medo de perder entes

queridos, medo de sair de casa por causa da violência, medo de doença, da velhice e da
morte; medo de arriscar, medo de sonhar; temos receio do hoje e medo do amanhã. O
medo vira uma bagagem tão grande que nos oculta por completo. Abra mão dessa bagagem
perigosa.

2 – Atrás da Bagagem da Falta de Fé.
As dúvidas nos dominam; as incertezas nos envolvem; a ansiedade nos governa; a

nossa fé se apequena, torna-se teimosamente fraca e nos paralisa, inibe o nosso crescimento
espiritual. Desfaça-se dessa bagagem nociva.

3 – Atrás da Bagagem do Orgulho.
A autossuficiência provoca o orgulho, infla o “Eu” e torna o coração fonte de sentimento

de desprezo pelos outros. Desenvolve o complexo de superioridade e faz a pessoa achar que o
mundo gira em torno dela. Jogue fora a bagagem desagregadora do orgulho.

4 – Atrás da Bagagem da Hipocrisia.
O hipócrita é um ator: Finge ser o que não é. Mostra uma moralidade falsa, uma

ética aparente, uma santidade que não é verdadeira. Tem só aparência, à semelhança de
Saul. Seja você mesmo(a). Seja legítimo (a). Desvencilhe-se dessa bagagem de máscaras.

5 – Atrás da Bagagem do Tradicionalismo.
Vive-se apenas uma religiosidade, sem uma verdadeira piedade. Ritos desprovidos

de genuíno sentido espiritual. Não há uma vida de oração, de leitura da Palavra, de adoração
e serviço a Deus. O mero seguidor do “Tradicionalismo” torna-se um cristão nominal.

Livre-se da religiosidade. Livre-se da bagagem do tradicionalismo.
6 – Atrás da Bagagem do Ativismo.
O ativismo na vida secular rouba o tempo que deveria ser da família, da igreja e

dos amigos. Envolvemo-nos com tantas atividades que nem sobra tempo para nós mesmos.



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 reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 5 de setembro, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados e
a igreja, que é administrada pelo Conselho,
é convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

Programação da Reforma na Catedral
2018: Parceria Entre Apas e Ministério
de Música.
APAS – 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, com o Professor e Maestro Ilem
Vargas conduzindo.
- Recital nº1: Dia 11/10 - às 18h30: Órgão
Johannus; Programa (a ser definido). Ilene
Riitano – organista.
- Recital nº2: 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 nº3: 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.

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
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.

Almoço Freedom – 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
oconvite 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.

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.

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

Rev. Otávio Henrique de Souza
Mui digo Pastor da Igreja Presbiteriana
“Boas Novas” – 10ª IPB de Volta Redonda,
será o pregador nesta manhã.  Está
acompanhado de uma caravan da sua Igreja
composta por 46 pessoas.  Bem-vindo, Rev.
Otávio Henrique.  Bem-vinda, caravana da
IP Boas Novas da Cidade de Volta
Redonda.  A Catedral os recebe com alegria
e distinção e os acolhe com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós!

“Campanha do Som e Imagem -
Completamos no último dia 31 de agosto
os dez meses previstos para o
desenvolvimento desta campanha, exitosa
em todos os aspectos. Quando começamos,
fixamos um lema; é Tempo de Semear.
Semeamos e estamos colhendo. Graças a
Deus e a fidelidade de você que contribuiu,
não só alcançamos o alvo como o
ultrapassamos. Igualmente, as aquisições e
instalações consequentes encontram-se em
fase de conclusão. Durante este mês de
setembro, quando tivermos apurado todos
os dados relevantes, divulgaremos para
conhecimento de toda a igreja e
consagraremos esta grande obra, ao serviço
do Senhor.
...Até aqui nos ajudou o Senhor (I Samuel
7.12)

Angelina Alves de Melo, 88 Anos
Serva de Deus fiel e dedicada a Ele, após
cumprir a sua missão aqui na terra, e ser
aprovada, foi convocada às mansões
celestiais.  Angelina era sócia ativa da SAF e
desenvolvia um lindo trabalho junto à
Sociedade Bíblica do Brasil.  A frase “Jesus
te ama e eu também” era sua marca
registrada. A Cerimônia da Esperança Cristã
ocorreu no dia 29 de agosto, às 10:30h, no
Cemitério São Francisco Xavier, Caju,
oficiada pelos Revs. Isaías Cavalcanti,
Guilhermino Cunha, Renato Porpino,
Aloísio Bacelar, João Batista Borges, Evaldo
Beranger, Clemente Gonçalves e Mis.
Leninha Maia. Que o Senhor console o
coração de sua família: Filhas: Marilina e
Mônica; Filhos: Josué e Carlos; Genros:
Presb. Gerson e Diác. Vinícius Trindade;
Noras: Rute e Elirdes; Neto(a)s: Tiago,
Ester, Fernanda, Alessandra, Ingrid e (Fábio),
Frederico e (Vanessa), Fernando e Gabriela;
Bisnetos: Víctor e Tainara. Fazemos suas as
palavras do Apóstolo Paulo: “Combati o
bom combate, completei a carreira, guardei
a fé.” (II Tm 4.7) A família estará no altar
para agradecer pela vida preciosa e pela fé
de nossa irmã Angelina Alves de Melo e
pedir o conforto e as consolações do
Senhor!



O Sistema Presbiteriano – As Qualificações dos Diáconos.

Classe para Novos Membros
É a classe que prepara os candidatos a
membros da Igreja.  Se você vem de outra
religião ou denominação, frequenta
regularmente à Igreja e deseja tornar-se
membro da Catedral Presbiteriana, é
imprescindível que faça esse curso.  Todos
os domingos, às 9h, na sala da UPH,
Edifício Antônio Trajano, ao lado da
secretaria.  O curso ministra as doutrinas
básicas da fé cristã e o sistema presbiteriano.
O curso tem a duração de três meses.
A Coordenação da classe é do Presb. Dário
Queiroz Porto. “Há um lugar pra você
entre nós!” Ocupe-o.

Devocional do Oásis - Tema: Dores
Provocadas Por Separações Dolorosas
- É Possível Continuar Apesar da Perda.
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!

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. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. Pedimos
a colaboração e a compreensão de todos.

ECOS da Catedral
O Tema de 2018 dos nossos pequenos
grupos é: Multiplicação da Liderança.
Estamos indo em frente nesse propósito e
nos preparando para a nova turma.
Enquanto isso, nossas reuniões não param.
Os grupos espalhados pela cidade estão de
“vento em popa”. Temos reuniões em
diversos bairros e até em Caxias e Niterói.
Os bairros são: Tijuca, Leme, Laranjeiras,
Guadalupe e Vila Isabel. Não perca mais
tempo, entre em contato conosco no e-mail
ecos@catedralrio.org.br e informe-se como
participar.

A Palavra de Deus, inspirada e inerrante, estabelece qualidades e características que o diácono
deve ter em sua vida pessoal, familiar, eclesiástica e espiritual. I Timóteo 3.8-10, 12-13:
1 – Respeitabilidade. “... quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis...”

Devem ter o respeito da igreja, da sociedade, e devem ser, também, respeitadores.
2 – Linguagem Precisa. “... de uma só palavra...” Devem ser discretos, equilibrados e verdadeiros no
falar. Não devem ter uma linguagem dúbia, e sim, precisa. “O sim, é sim; o não, é não!”
3 – Temperança. “... não inclinados a muito vinho...” Não deve ser viciado em bebida, fumo ou qualquer
outra coisa. Deve ter domínio próprio. 4 – Sem Avareza. “Não cobiçosos de sórdida ganância...” O diácono
não deve ser avarento: colocar o “dinheiro” em primeiro lugar na sua vida. Deve ser fiel a Deus em
tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Deve contribuir com liberalidade: “... quem contribui com
liberalidade...” Romanos 12.8
5 – Consciência Limpa. “... Conservando o mistério da fé com a consciência limpa.”

A consciência limpa produz paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. A
consciência não tem do que nos acusar porque estamos em plena comunhão com Deus, fazendo a sua
vontade, servindo-o com fidelidade.
6 – Experiência e irrepreensibilidade. “... também sejam estes primeiramente experimentados; e, se mostrarem
irrepreensíveis, exerçam o diaconato...”

O diaconato envolve serviço. O candidato ao diaconato precisa ter experiência com o trabalho
na igreja ou ser treinado nas várias atividades que são de competência do diácono. Se ele se mostrar
irrepreensível em sua conduta e habilidoso no cumprimento de suas tarefas, estará apto para o exercício
do diaconato.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:   Dom
02Set. -  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 06Set. –
Lilian Canto
Próxima semana: Dom 09Set. -  Equipe
D:  Filipe Agum, Tiago Trindade, Antônio
Gouvêa, Archidemes Campos, João Luiz,
Nelson de Paula, Ricardo Bezerra, Rosibeti
Silva, Thiago Castilho (Púlpito 8h), Vítor
Araújo (Púlpito 10h30), e Sérgio Branco
(Púlpito 19h) .  Qui 13Set. – Sérgio Branco
Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento precioso
e único de Culto ao máximo, e NÃO
P E R M I T A   q u e
s e u   C E L U L A R   o u   C O N V E R S A S
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 - Convocamos Toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Setembro, a ser realizada na
segunda-feira, dia 3, às 19h. Esteja em oração
pela reunião e assuntos a serem tratados,
chegue cedo, e participe com alegria e
disposição do ministério que o Senhor confiou
em nossas mãos.
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

Reunião Plenária – ATENÇÃO! Nossa
plenária será no dia 13/09, às 14:30h,
receberemos com alegria a irmã Sandra Gaio.
Não perca!
Retiro Espiritual – A SAF Rio está em Juiz
de Fora, junto com a Sinodal em um Retiro
Espiritual. Tempo de buscar a presença do
Senhor. Que Deus as abençoe.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL
É O SEGREDO?

Reunião Mensal– ocorreu no último dia 28
Ago (terça feira), abordando dentro do Tema
do Ano, o assunto “Casamento, Aliança
Matrimonial”. A Palavra foi exposta pelo
Espírito do Senhor por intermédio da nossa
Encontreira Adriana Maia. Agende seu tempo
e participe conosco da próxima Reunião
Mensal, no final do mês de outubro.
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!
REUNIÕES PREPARATÓRIAS e
VIGÍLIA do 67 º ECCC: A 1ª Reunião
Preparatória será na próxima terça feira, dia
4 Set A Palavra de Deus, será apresentada
por intermédio do Pb Olympio. Dia 11 e 18
Set teremos a 2ª e 3ª Reuniões
Preparatórias, respectivamente. Em 14 Set
(sexta feira) teremos a Vigília de oração. Os
Casais que tiverem dificuldade em participar
de todas as reuniões preparatórias e da Vigília,
procurem, antecipadamente, o Casal
Presidente, para estudar a excepcionalidade
de cada caso.
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



Sociedade Internas

Mensal teremos um momento de oração de
gratidão. Compareça!
Consolai-vos uns aos outros – em virtude
do falecimento da nossa querida Encontreira
Angelina Melo  no último dia 28 de
Setembro, o ECCC,em especial, abraça
carinhosamente, os casais de Encontreiros
Mônica/Vinícius e Marilina/Gerson. Que
o consolo do Senhor, alcance suas filhas
Mônica e Karolina, bem como toda a família
menor e maior, firmando-os nesse momento
de dor, na Escritura que diz: “Palavra fiel é
esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos.” (2 Tm 2:11) Oremos
pelos enlutados, pedindo consolação e graça
da parte do Senhor nosso Deus.
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”

OÁSIS

Reunião de Oracão:  Dia 03/09/18 às 19h!
Venha orar por sua igreja, família, país e por
seus projetos.
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 03/09/ 18
às 17h. Você não pode faltar! Louve ao Senhor.
Agradecimento: O Movimento Oásis
agradece a todos que colaboraram com a doação
de 80   pacotes de fraldas geriátricas , valores
financeiros e participação amorosa,  em favor
do  Lar Samaritano. Foram momentos muito
alegres em que fomos muito abençoados. A
Deus toda honra e toda glória.
Reunião com a diretoria e colaboradores:
Convidamos a toda diretoria e aos membros
do Oásis para a reunião de prestação de contas
e planejamento. Você é bem-vindo, pois
conhecendo é que aprendemos a amar. Não
falte! Hoje às 16h no salão Álvaro Reis
Importante!! DIA 09 DE SETEMBRO, ÀS
16h, Mesa redonda com Rev. Isaías
Cavalcanti, Mis. Leninha Maia, Rosemary
Machado e Rogélia Silveira, com o tema
VIUVEZ: É possível continuar apesar da
perda. Imperdível!!!! Participe! Integre-se!
Parabéns pra você!!! Estimado regente Ilen
Vargas! O Movimento Oásis agradece a Deus
por mais um ano de  sua vida,  na presença do
Senhor e na vida do Oásis. Desejamos que as
bênçãos do Senhor sejam multiplicadas na sua
vida e de sua família. Deus o abençoe hoje e
sempre.

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 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!  

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião mensal de setembro, dia 16,
aguarde maiores informações. REUNIÃO
DE DIRETORIA – Será realizada no dia 2/
9, após o culto das 10,30 na sala Presb. Miguel
Santos. Paulo Vendrami realizou um estudo
sobre as Alegorias das Cavernas, de Platão.
Chegue-se mais e verá que nós somos
parceiros, amigos e irmãos. Prepare-se para
setembro no INPAR, dia 07, e contribuía com
sua per capita de 2018.

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Culto da UCP: Nosso Culto será HOJE, às
19 horas. Ensaio Geral às 18h30m. Não
esqueça sua blusa azulzinha da UCP e de
convidar amigos e familiares!
Marcha para Missões: Todo domingo
realizamos nossa marcha para missões, assim
arrecadarmos fundos para nossa Barraca das
Nações. Nos ajude com uma contribuição
para nossa caixinha!!
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 legal e
abençoada! Além disso temos vários eventos
no decorrer do ano como festas, passeios,
cultos, acampas e muito mais, Fique Ligado!

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Quão amáveis são os teus

tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Congregação: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor.” – 1ª e 3ª estrofes

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

303 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pendão Real” 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Mário
Sérgio.
Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Filipenses 4.7 - Presb.
Fernando Lopes
Coral Simonton

TEMA DA MENSAGEM

“A Paz Que Excede Todo o
Entendimento”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

 Cântico
“A Paz do Senhor.”

A paz do Senhor
É o que nós queremos,
Eu quero para mim e pra você.

O amor do Senhor
É o que dividiremos,
Porque todo esse amor
Não cabe em mim.

Eu quero é lhe dizer
Que Deus gosta de você,
Seja qual for a situação.       (Bis)

As promessas do Senhor
Duram para sempre
E Ele prometeu que vai voltar.

Tudo passará,
Só o amor é eterno,
Eterno como Deus,
O nosso Pai.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio: Processional
Hino Nacional Brasileiro
Oração Pela Pátria

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Depois destas coisas, vi, e eis

grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos;”
(Apocalipse 7.9)

Mulheres: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Apocalipse 7.10)

Homens: “Todos os anjos estavam de pé
rodeando o trono, os anciãos e os quatro
seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram
a Deus,”  (Apocalipse 7.11)

Coral: “dizendo: Amém! O louvor, e a
glória, e a sabedoria, e as ações de graças,
e a honra, e o poder, e a força sejam ao
nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Apocalipse 7.12)

Dirigente: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse  5.11)

Todos: “proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipse 5.12)

38 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvores Sem Fim.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o
reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força
e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. 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.” (I Crônicas 29.11-14)

63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“As Muitas Bênçãos.”

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos.

Pastorais

EDIFICAÇÃO
NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Luís Monteiro.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Otávio Henrique de Souza

Liturgia

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Quanto a mim,
porém, SENHOR, faço a ti, em tempo
favorável, a minha oração.  Responde-
me, ó Deus, pela riqueza da tua graça;
pela tua fidelidade em socorrer.
Responde-me,  SENHOR, pois
compassiva é a tua graça; volta-te para
mim segundo a riqueza das tuas
misericórdias.” (Salmo 69.13 e 16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO

COM O DEUS REDENTOR

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

251 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Pão da Vida.”

Cântico
“Há Momentos”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem,  (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

Ministração do Vinho

88 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Amor Perene.”

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!

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Como é Precioso, Irmão”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você:
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você,
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional



Liturgia
HD - 150Gb Culto Vespertino

 - 19h -
Direção da UCP Rio

CRIANÇAS EM ADORAÇÃO

Prelúdio: “Jesus Número 1”
Não vou parar de te buscar,
Todo dia te louvarei, Senhor Jesus, Jesus,
Meu número um!

Não importa se o sol se for,
Eu não vou parar de te buscar, meu Deus.
Te agradeço, Deus!

Mesmo que mudem as estações,
Eu não vou mudar meu amor por ti,
meu Deus.
Minha esperança é Deus!

Não vou parar de te buscar,
Todo dia te louvarei, Senhor Jesus, Jesus,
Meu número um!

Não importa o que enfrentar,
Tenho fé em ti e prossigo em frente, Deus
Vivo por ti, meu Deus.

Mesmo que mudem as estações,
Eu não vou mudar meu amor por ti, meu
Deus.
Minha esperança é Deus!

Convite à Adoração:
Dirigente: “Trouxeram-lhe, então, algumas

crianças, para que lhes impusesse as mãos
e orasse; mas os discípulos os
repreendiam.” (Mateus 19.13)

Congregação: “Jesus, porém, disse: Deixai
os pequeninos, não os embaraceis de vir
a mim, porque dos tais é o reino dos
céus...” (Mateus 19.14-15)

Dirigente: “Mas, vendo os principais
sacerdotes e os escribas as maravilhas que
Jesus fazia e os meninos clamando:
Hosana ao Filho de Davi!, indignaram-
se e perguntaram-lhe:” (Mateus 21.15)

Congregação: “Ouves o que estes estão
dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim;
nunca lestes: Da boca de pequeninos e
crianças de peito tiraste perfeito louvor?”
(Mateus 21.16)

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

 Cântico
“Vem Com Josué”

Mesmo que eu não marche na infantaria
Nem na cavalaria, nem na artilharia vá,
Nem aviador seja eu aqui,
Soldado de Cristo eu sou.

Nem aviador seja eu aqui,
Soldado de Cristo eu sou.
Soldado de Jesus, soldado de Jesus.
Nem aviador seja eu aqui,
Soldado de Cristo eu sou!

“Vem com Josué lutar em Jericó,
Jericó, Jericó.
Vem com Josué lutar em Jericó
E as muralhas ruirão.”

Subam os montes devagar,
Que o Senhor vai guerrear
Cerquem os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim.

As trombetas soarão,
Abalando céu e chão
Cerquem os muros para mim,
Pois Jericó chegou ao fim.

Soldado de Cristo avante lutai.
Cristo, o comandante diz:
“Sempre avançai!”
Temos a vitória, Cristo já nos deu,
Comandante eterno, por nós já venceu.

Comandante e chefe, grande Salvador,
Pois com ele vence todo lutador.

Liturgia
Cântico

“Pisa na Muralha”

Deus disse a Josué:
Se vence pela fé.
Só vence quem tem fé.
Somente pela fé.

Eu ponho essa muralha lá de Jericó
Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé.

Pisa na muralha,
Pula na muralha,
Por cima da muralha,
O Deus que mandou não falha.
Vem marchar comigo em volta de Jericó:
Muralha vira pó, a ela vira pó.
Vem tocar trombeta, mi fá só lá si.
E ela vai cair, e ela vai cair...

Oração de Adoração

CRIANÇAS EM CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas
ofertas no gazofilácio. Viu também certa
viúva pobre lançar ali duas pequenas
moedas; e disse: Verdadeiramente, vos
digo que esta viúva pobre deu mais do
que todos. Porque todos estes deram
como oferta daquilo que lhes sobrava;
esta, porém, da sua pobreza deu tudo o
que possuía, todo o seu sustento.”
(Lucas 21.1-4)

Cântico
“Tudo é Teu”

De todo lugar perdidos virão,
Em uma só voz livres vamos cantar.
Levaste a cruz,
Morreste e vivo estás!

Meu Deus, meu tudo sempre te darei.
Mandaste Jesus do céu até nós,
A todos livrou, sempre se ouvirá.
Busquei a verdade, e a ti eu encontrei.
Meu Deus, meu tudo sempre te darei!

(Refrão)
Jesus, por ti eu viverei,
Nunca me envergonharei, ô ô ô.
Meu ser e todo meu louvor,
Teu, teu tudo é teu. (2x)
Busco a ti e agora posso ver,
Seguirei a tua luz,
Pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação!

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Lilian Canto.

Pastorais

CRIANÇAS EM ORAÇÃO

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
“Pequeno Coração”

Senhor, eu quero ser uma bênção.
Ainda criança, sei que posso orar
E alcançar as vidas
Distantes, tão sofridas,
Que não conhecem teu amor.
Senhor, sou tão feliz em te conhecer!
Nas horas difíceis posso confiar,
Mas há muitas crianças sem esperança,
Que em oração eu sei que posso abençoar.

Uma criança ali tão longe,
Pode ser alcançada
Pelos braços de amor do Senhor Jesus!
Se uma criança aqui, antes de dormir
pedir a Deus:
- estende a tua mão e toca,
Traz esperança ao pequeno coração.

Deus ama as crianças e quer lhes ensinar
A conhecer o seu carinho e a sua alegria.
E a minha oração, Deus vai escutar:
Estende tua mão e toca.
Traz esperança ao pequeno coração!

Oração Silenciosa
Pai Nosso



CRIANÇAS EM EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Presb. Renan Jardim.

Cântico
“Pintor do Mundo”

Quem pintou o mundo?
Quem escolheu a cor?
Fez o sol amarelo,
Pôs o verde na floresta
E o vermelho em uma flor?

Quem pintou o mundo?
Quem escolheu os tons?
Fez a noite escura,
Desenhou a clara lua
Misturando o que era bom.

O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história,
E ela não tinha cor,
A cruz foi o pincel do autor!

O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história.
Ele assinou a obra que sou eu
E na assinatura está escrito: Deus!

Pintou minha vida com o sangue
derramado,
Pintou minhas vestes com o branco da
santidade,
Pintou o meu interior com sua glória
Oh, oh, oh!

Mensagem: Rev. Marcelo Vidal

CRIANÇAS

 SERVINDO AO SENHOR

Cântico
“Desperta.”

Ao despertar eu cantarei,
Teu nome eu proclamarei.
No ritmo do teu coração
Levarei a salvação.

Teu fogo em meu olhar brilhando está,
A chama não se apagará.
Nas ruas o amor refletirá,
Tua glória resplandecerá.

Tu jamais me deixarás,
Em minha vida estás.
Este amor em meu ser
Para sempre brilhará!

Tu vives em mim,
Vives em mim,
Em meu coração pra sempre!

Pra sempre, pra sempre,
Pra sempre
Neste amor!

Hino da UCP

Crianças cristãs em marcha
Seguindo firmes com Jesus,
Construindo um novo mundo
Cheio de fé e luz!

Pequenos gentis soldados
Combatendo o ódio com amor,
Sempre determinados
A lutar em nome do Senhor.

Cantar pra todo mundo ouvir,
Correr pra vitória logo vir,
Cada um levando ao companheiro
Amizade, lealdade,
Confiança e esperança.

Nós somos o grêmio juvenil,
Em Deus está a nossa união,
Anunciamos a todos
Que Jesus Cristo é a salvação!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Pisa na Muralha”
Recessional 1 - Enfermos:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,

Hilda Bastos,  Edno Gonzaga 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 03: I Tessalonicenses 1.1-10
Terça-feira 04: Deuteronômio 5.28-33
Quarta-feira 05: II Coríntios 4.7-18
Quinta-feira 06: Romanos 5.6-15

Sexta-feira 07: Marcos 14.3-9
Sábado 08: I Cônicas 28.14-19
Domingo 09: I João 4.7-19

Aniversário de Nascimento
Hoje: Amanda de Siqueira Tenório Cavalcanti, Samuel Diogo Cândido de Oliveira.
Seg 03: Cláudia Regina Oliveira Dohmann, Érica Fortunata de Aleluia, Maria da Luz

Borges Assunção.
Ter 04: Ariclea Pereira de Souza Onofre Malheiros, César Rodrigues dos Santos, Márcio

Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho.
Qua 05: Ana Flávia Girardin Pimentel Valmórbida, Cristiane Rosa, Hanna Christina da

Silva Medeiros, Therezinha de Jesus Daumas.
Qui 06: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belém Santiago Cavalcanti, Marineia

das Graças Borges Duarte, Renato Souza da Rocha, Rosane de Medeiros Santos.
Sex 07: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Diác. Fernando Octavio Toledo

da Silva, Letícia Coelho Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino Batista de Lima.
Sáb 08: Libna Lucena Nascimento, Luiz Adolfo Tavares Pereira, Marcleide Nunes de

Souza Sá, Pedro Fortunata de Aleluia Cavalcante.

Aniversário de Casamento
Hoje: Carlos Alberto Guerrese e Marilsa Franco Marinho Guerrese.
Seg 03: Diác. Paulo de Castro Freitas e Norelice Figueiredo Freitas, Antônio dos Santos

Penna e Jurema Pereira Penna.
Ter 04: Deoclydes Bezerra Filho e Maria da Silva Bezerra, Jorge Teixeira Monteiro e Isabel

Lopes Monteiro, Felipe Botelho Alves Fusco e Agnes Alencar de Castro Pastor Botelho.
Qua 05: Euclydes Hermes de Souza e Marly Silva de Souza, Ricardo Ferreira Borges e

Eliane Mendonça da Costa Borges, Danielle Rufino Lourenço e Breno Alexandre da
Silva Louzeiro.

Qui 06: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Luciana Cardoso
Bighi e Gustavo de Souza Silva.

Sex 07: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Monique
Santiago Martins de Lima e Sérgio Ferreira de Lima.

Sáb 08: Maria Aparecida Cardoso da Silva e Severino Cardoso da Silva.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Nélio Quaresma 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti
19 horas: Rev. Renato Porpino

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Gelbson Improta; 10h30min: Presb. Maurício Buraseska;
19 horas: Presb. Roberto Corrêa.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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

Esperar é Caminhar
Quantas vezes enfrentamos momentos em que Deus nos manda esperar n’Ele para obter

resposta sobre algo ou para receber algo. É difícil quando Deus nos manda esperar por algo que
desejamos tanto. Muitas vezes a situação para a espera não é das melhores. A nossa natureza imediatista
nos faz querer agora e “pra já”. O tempo de espera é o nosso maior inimigo. Somos ansiosos e não
cremos, de fato, que o Senhor reserva o melhor para nós. Muitas vezes tão agitados, não conseguimos
parar pra ouvir o Senhor ministrando ao nosso coração durante a espera.

Meditando sobre o Livro de Habacuque, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida
sobre ouvir a voz do Senhor em meio a questionamentos.

Como podemos ler em Habacuque 1, ele corajosamente perguntou a Deus todas as questões
realmente difíceis que estavam em seu coração. Habacuque claramente amava a Deus, mas isso não o
impedia de questionar com um pedido para ajudá-lo a entender o que acontecia ao seu redor. “Até
quando, SENHOR, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! E não salvarás? Por que me
mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim; há contendas, e o
litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a
justiça é torcida. Não és tu desde a eternidade, ó SENHOR, meu Deus, ó meu Santo? “

É difícil quando achamos que o Senhor está em silêncio vendo nosso sofrimento e quando
não cremos que dias melhores virão. Questionamos muitas vezes o Senhor, assim como o profeta
Habacuque. Mas assim como ele, também devemos aprender a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer.
Depois que o profeta terminou de fazer suas perguntas, ele sabia que era hora de ouvir.

O Senhor falou com Habacuque, assim como Ele pode nos responder: “Porque a visão
ainda está para se cumprir no tempo determinado; ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar,
espere, porque certamente virá; não tardará.”

Portanto, é necessário que estejamos sensíveis ao que Deus tem a falar. Às vezes, a razão pela
qual não estamos obtendo respostas para nossas perguntas é que não estamos dispostos a parar e
esperar o tempo suficiente para que Deus se revele a nós.

O escritor, no Salmo 46:10, declara que, precisamos nos aquietar e ouvir. A palavra nos diz:
“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.” Ele é Deus. Ele sabe
o que é melhor para nós. Mesmo que o momento seja de espera, creia que Ele tem o melhor e que
deseja ministrar algo ao seu coração.

Deixo uma música da Banda Palavrantiga que fala muito comigo sobre esperar: “Quando
espero a chuva chegar, Tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, Tu vens com o silêncio. Eu espero
em Ti. Embora sem saber. Como Tu dirás eu não sei, mas esperarei.  Mesmo sem saber como Tu dirás, dentro de mim
reinará a Tua paz. Que me faz saber que esperar em Ti é sempre caminhar.”

Adrizia Muniz
Freedom 2018: Nos dias 05 e 06 de Outubro teremos a nossa Conferência Jovem Freedom 2018 e
você pode nos ajudar trabalhando.. Temos muitas áreas que precisam de pessoas. Se você deseja
participar, procure a Diretoria.
Culto Jovem: Na próxima Sexta-feira não teremos Culto Jovem por conta do Feriado. Mas na outra
semana, estaremos de volta!!
Escola de Fé e Prática: Hoje, às 17 h, na Sala do Conselho, continuaremos a estudar o nosso 2º
Módulo; Nós, Jesus e o Sermão do Monte. Te esperamos!


