
Vera Lúcia e Silvio

Boletim Dominical  |  LXXIII Nº 3822 |23 de setembro de 2018.

Estejamos atentos e
sejamos igreja atuante

O Setembro Amarelo marcou novamente o calendário de mobilizações no Brasil
e convocou a sociedade a refletir sobre a importância do combate ao suicídio. A iniciativa
conquistou e tem conquistado a aderência de pessoas e de instituições diversas que unem
forças para lutar contra as aterradoras estatísticas do suicídio entre os brasileiros.

De acordo com dados divulgados pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), 32
brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio, uma média de 6 a 7 mortes por 100 mil
habitantes. Embora o contingente seja menor que a média mundial — de 13 a 14 mortes
por 100 mil pessoas –, os índices têm crescido bastante em nosso país, especialmente entre
jovens de 15 a 25 anos. Os óbitos acontecem mais entre os homens, embora as mulheres
tentem tirar a vida mais vezes.

Na obra “E foram deixados para trás - Uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio”, o autor,
filho de um suicida, aborda o assunto a partir de sua experiência pessoal, somada a uma
cuidadosa pesquisa e a depoimentos. Na obra, o autor apresenta números alarmantes que
estão escondidos por trás do silêncio que ainda envolve o assunto.... Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no
mundo. Dados da ONU, de 2012, mostraram que mais de 800 mil pessoas, ao redor do
mundo, morreram por suicídio. Essa é a segunda maior causa de morte entre jovens com
idade entre 15 e 29 anos.

As causas do suicídio podem ser muitas, desde dificuldades para lidar com algum
problema ou sofrimento, até transtornos mentais como depressão, dependência química
ou esquizofrenia. No entanto, seja qual for o transtorno e a sua gravidade, sempre haverá
um momento crítico que pode ser superado... Por isso, buscar socorro é fundamental para
quem sofre com pensamentos de autodestruição.

Muitas pessoas se fecham angustiadas em seus problemas e ficam com receio de
conversar com alguém sobre o que lhes aflige a mente e o coração. É por essa razão que
é preciso estar, como igreja, atento ao redor para verificar sinais de alerta e oferecer ajuda
em tempo oportuno a quem está sofrendo. A simples pergunta: “há algo que eu possa

Abraços e encontros que que curam e transformam
A palavra em Mateus 18:15-17 diz que “Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o

entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão; Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar,
dize-o à igreja; e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. ”.

Em um relacionamento, há diversas maneiras de um pecar contra o outro. Quando isso
ocorre, Jesus está nos ensinando que devemos ter com esse irmão e mostrar o erro, acender a luz. Não
é ir lá e dar uma bronca, colocar o dedo na cara. É perguntar à pessoa se ela está ciente que está vivendo
daquela maneira, se ela está enxergando a sua própria conduta, se ela se ouve quando fala.

Precisamos chamar a atenção das pessoas para isso porque a tendência é dizer para nós
mesmos o tempo inteiro que somos do jeito que somos, nos auto justificarmos e que quando o
relacionamento, seja do qual tipo for, começou, o seu próximo já sabia que você era daquele jeito. Não
é apenas mandar dicas, sinais, indiretas, até porque muitas vezes estamos nos relacionando bem
atentos ao pecado do outro, mas no ponto cego do nosso próprio pecado. E para essa atitude é
necessária perseverança porque se a pessoa não ouvir, será necessário chamar mais duas ou três pessoas,
não só como testemunhas, mas para mostrar que o que está sendo falado não é da cabeça de uma única
pessoa exclusivamente. Em seguida, não dando certo novamente, a palavra fala sobre contar para a
igreja toda. No entanto, a pegada desse texto não é sobre como fazer disciplina, constranger e expor na
igreja. Aqui, o que Jesus quer dizer não se trata sobre expor o pecador diante de todos, mas que se o seu
irmão pecar contra você, vai lá e busca seu irmão de volta para o centro do querer de Deus; e se não
conseguir, peça ajuda para dois ou três; e se, novamente, falhar, peça ajuda para todo mundo, para sua
comunidade cristã, a igreja, que faz parte da rede de relações de afetos da pessoa.

Portanto, se alguém pecar contra você, vai lá, acende a luz, demarque uma fronteira, chame a
atenção e diga que está indo para um caminho errado, e que a vida dela está transbordando sobre a sua
e te ferindo também. Mostre que ela não deve continuar fazendo isso com ela mesmo, nem com você,
nem com o relacionamento, mas que você insistirá nela, que a encherá de amor, a deixará soterrada
embaixo do seu amor.

Por isso, persevere, insista, não desista, acenda a luz. Jesus não desistiu de nós mesmo diante
da nossa vida em pecado, muito pelo contrário, morreu crucificado pelos nossos pecados e é a luz
sempre acesa a nos guiar.

Heloisa Bezerra
Freedom 2018: Nos dias 5 e 6 de outubro teremos a nossa conferência Jovem!!
Primeiro dia (05/10) de Freedom receberemos o pastor André Fernandes – Lagoinha Niterói,
@andrefernandes.ntx – e para o segundo dia (06/10) o pastor Tiago Mattes – Igreja Red, Indaiatuba
- SP, @tiagomattes – e como banda convidada (05/10) Adhemar de Campos trazendo vários clássicos
da música evangélica e segundo dia (06/10) vamos manter o suspense, até porque ninguém (jovens)
sabe, né?
Continue acompanhando a gente! Siga a nossa página no facebook: UMP – Rio; Instagram: umprio
e fique por dentro de todas as novidades!
Ah, claro, não esqueça de convidar todo mundo que você conhece e lembre que a entrada é 1kg de
alimento não perecível!
Te esperamos!
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Editorial

fazer para ajudar você?” pode ser
o primeiro passo para que haja uma abertura
para o desabafo e para a cura.

Segundo informações da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
cerca de 90% dos casos de suicídio podem
ser prevenidos, desde que existam condições
mínimas para a oferta de ajuda voluntária
ou profissional. No Brasil, por exemplo, o
CVV, atua há mais de 50 anos com uma
equipe qualificada de voluntários que
oferecem apoio emocional gratuito
(inclusive, foi disponibilizado o Disk Ajuda
(188), para aquelas pessoas que não têm a
quem recorrer).

Nós, cristãos, devemos apoiar a
causa. Cremos que cada ser humano pode
experimentar no Senhor a plenitude na vida
(Jo 10. 10 – (...) eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância), a paz (Fl 4. 7 - E a paz
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus), a
alegria (Jo 16. 22 - Assim também agora vós tendes
tristeza; mas outra vez vos verei; o vosso coração se
alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar) e
o contentamento de uma vida marcada por
propósito e significado (Fl 4. 11 – (...) porque

aprendi a viver contente em toda e qualquer situação).
Cremos que cada pessoa é preciosa para
Deus e que Ele não só tem o poder de
transformar toda e qualquer situação, mas
também para inundar o coração dos seus
servos com esperança, resignação e força
para aguardar a segunda vinda de Jesus
apesar das aflições deste mundo.

Se você está passando por um
momento difícil, creia que existe esperança
para você. Não apenas busque ajuda em
Deus, em pessoas queridas e em
profissionais da área, mas também opte
sempre pela vida, pois o Senhor continua
tendo poder para efetuar muito mais do
que pedimos ou pensamos, conforme o seu
poder que opera.

Se você conhece alguém que está
passando por um momento difícil, estenda
a sua mão e faça a sua parte. Sua atitude
pode ser o diferencial para a salvação de
uma vida e um maravilhoso recomeço em
Cristo. Seja igreja!

Rev. Renato Porpinio
ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha;
19 horas Rev. Isaías Canvalcanti.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Guilherme Sayão ; 10h30min: Presb. Paulo Raposo;
19 horas: Presb. Adibe Vieira.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Andréa Simões; Noite: Vera Lúcia e Silvio.
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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.

Assembleia Geral Extraordinária – AGE
O Conselho convoca a Igreja para reunir-
se em assembleia, no dia 7 de outubro, às 8
horas, para a eleição de 6 (seis) presbíteros.
O Conselho indica os seguintes candidatos:

1. Assuero Oliveira Silva – Reeleição.
2. Antônio Procópio de Castro Gouveia –

Eleição.
3. Antônio Renato Cardoso Cunha –

Eleição.
4. Denilson Laurentino Sevilha – Eleição.
5. Fernando Lopes da Costa – Reeleição.
6. Iaco Lobo de Souza – Eleição.
7. Olympio Santos Figueiredo Bezerra –

Reeleição.
8. Roberto Leite Marinho – Eleição.
9. Sérgio Dias Santos – Eleição.

A Assembleia iniciará às 8h no Culto
Devocional, com o encerramento da
votação às 19:30h, e o término da
assembleia dar-se-á no final do Culto
Vespertino, às 21 horas.

Presbíteros e Diáconos Consultados
Os presbíteros Getro Cunha, Guilherme
Simon e João Bastos, consultados pelo
Conselho, através do Pastor da Igreja,
decidiram não aceitar concorrer à
reeleição. Os diáconos Mário Sérgio, Luiz
Henrique,  Leandro Trindade, João
Márcio e o irmão Sérgio Augusto da
Costa Nascimento foram consultados,
agradeceram a honra, mas optaram por
não concorrer à eleição para o
presbiterato.  Que Deus continue
abençoando a estes queridos e nobres
irmãos, que, com dedicação e amor,
continuam servindo ao Senhor em outras
atividades na Igreja.

130 Anos do Sínodo do Rio de Janeiro
O Primeiro Sínodo Presbiteriano organizado
no Brasil completa 130 anos. O evento será
comemorado, em nossa Igreja, na próxima
quinta-feira, dia 27, às 19:30h. O pregador será
o Rev. Jeremias Pereira e contaremos com a
participação musical do Coral Canuto Regis.
Participe com a sua família!

67º Encontro de Casais Com Cristo
Acontece, em nosso Acampamento Vale de
Bênçãos, desde a última sexta-feira, à noite. O
Rev. Isaías Cavalcanti e a esposa Adriana Maia,
casal mentor, participam do evento, juntamente
com vários presbíteros e diáconos membros
da Igreja. Oremos pelo regresso dos irmãos,
no final da tarde de hoje.

APAS – A APAS - Associação Presbiteriana
de Ação Social é uma ONG 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.

Acesse também www.apas.rio.br. Se você
sentir no coração o desejo de apoia nossos
projetos, contribua através do Banco do
Brasil – Agência: 12521; conta Corrente:
113057-9. CNPJ: 03.718.383/0001-26.

Segunda-feira 24: Salmo 8.1-8
Terça-feira 25: I João 1.1-4
Quarta-feira 26: Mateus 11.25-30
Quinta-feira 27: Lucas 12.22-34

Sexta-feira 28: Romanos 8.22-34
Sábado 29: João 7.53-8.11
Domingo 30: Romanos 4.18-25

Aniversário de Nascimento
Hoje: Cristiane Aparecida da Silva Sevilha, Margarete de Oliveira Nascimento, Marise Ribeiro

Nogueira Guebel, Ruth de Oliveira Cruz.
Seg 24: Dilcar Almeida da Silva, Irani Oliveira da Silva, Maria José Alves, Raimundo Barbosa

Diniz, Rosa Maria Campos Pinto.
Ter 25: Carla Fabiana de Albuquerque Barbosa, Lilian Mary Canto Costa.
Qua 26: Ana Luíza Melo dos Santos, Dalva Lúcia Rodrigues, Davi Ribeiro de Morais,

Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz, Maria Aparecida Garcia Diferenz, Maria de
Fátima Gomes da Costa, Terezinha dos Santos Melo.

Qui 27: Ana Alice Lins Arrighi, José Roberto da Silva Bahia, Josefa Xavier de Oliveira,
Marcus Avillez do Amaral, Ricardo Emerson Crescente Machado, Vinícius Canto Costa.

Sex 28: Edith Barboza Muniz, Maria do Carmo Barreto Machado, Maria do Carmo Barreto
Santos, Monique Nascimento dos Santos Farias, Ruth Nascimento Barbosa, Sandra
Rodrigues Mendes Machado.

Sáb 29: Cíntia Cristina Francisca Fortunato, Emilly Souza Santos, Karen Salazar Lívio Marotta,
Leni Monteiro Paulino Fernandes, Maria Luiza Baptista Carneiro, Ricardo Ribeiro Pinho.

Aniversário de Casamento
Hoje: Manoel de Castro e Irene Alencar de Castro, Liberalina Moraes Ventura e Armindo

Ventura, Diác. Ricardo Dowsley Fernandes e Solange Soares Gonçalves Fernandes, Daniel
Ebendinger e Camila Bastos Ebendinger.

Seg 24: Neide Rocha Lira e Albaro Lira Sanabria.
Qua 26: Luiz Antônio Cardoso e Adriana Andrade Cardoso, Mariza Gomes Lins Leite e

Severino Francisco Leite.
Qui 27: Sylveria Viana de Magalhaes e Abílio Viana de Magalhães, Hugo Viana Martins e

Geanny Viana Pinheiro.
Sex 28: Presb. Luiz Antônio Fernandes Caseira e Ângela Leite Fernandes Caseira, Eliane

Maria de Araújo Loureiro e Márcio Castello Branco Loureiro, Sérgio Augusto da Costa
Nascimento e Maria de Lourdes Andrade da Costa Nascimento.

Sáb 29: Eduardo Pires Bezerra e Jadir Dutra Machado Bezerra.

1 Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Cláudia Freitas Santos, Diác. George Washington
Rocha Creazola, Jasson Soriano de Lima, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Noádia e Selinéia França.

2- Outros Motivos: 67º Encontro de Casais com Cristo, Eleição de Presbíteros, Eleições
Estadual e Nacional.



Vera Lúcia e SilvioOutubro – Mês da Reforma
A APAS e a Catedral Presbiteriana do Rio
de Janeiro comemoram os 501 anos da
Reforma com uma série de Recitais
Primeiro Recital: 1ª Quinta de Outubro -

dia 11 às 18h30 -  O Título: A importância
do órgão no culto reformado - Recital
Didático de Órgão. Ilene Riitano – organista.

Segundo Recital: 2ª Quinta - dia 18, às 18h30
-  O Título:  O “Kantor” e o culto
Reformado.  Recital de Canto - Cíntia
Fortunato e Ruth Santos - sopranos

Terceiro Recital: 3ª Quinta - dia 25, às 18h30
- O Título:  Adorando - Adoração, Inserção
cultural, Inclusão social. 1ª parte -
“MAGNIFICAT” J. S. Bach com o Coro
da ACM e solistas.  2ª parte - “ZADOK THE
PRIEST” (Hino da Coroação) G. F. Handel
- Estreia do Coro Sinfônico da APAS.
Regência - Ilem Vargas.
Uma programação especial para o mês da

Reforma, com muita Cultura. Serão três
quintas-feiras clássicas com Recitais alusivos
à Reforma, venha e traga convidados.

Ecos da Catedral
No sábado iniciamos o nosso primeiro dia
de aulas do Treinamento da Liderança. Dos
31 inscritos, tivemos a presença de 24 alunos
escolhidos por Deus para estarem lá.
Como também a presença do Rev Isaías (nos
trazendo uma palavra pastoral), do Rev Renato
Porpino (ministrando duas aulas) e do Diác.
Roberto Marinho (ministrando uma aula). O
dia foi cansativo, mas dinâmico, todos
aproveitaram bastante. Tivemos um almoço
simples e delicioso no sabor e na comunhão,
que foi além das nossas expectativas. O nosso
obrigado à administração da igreja e à equipe
da Cantina. Estamos gratos a todos que
participaram direta e indiretamente e
principalmente a Deus por ter nos dirigido
em mais essa etapa tão importante do
nosso Ministério. Mas o trabalho não
acabou, nossos alunos estarão durante essas
próximas semanas praticando nos Grupos e
no dia 20/10 teremos o segundo dia de aulas
e encerramento. Estamos contando com as
orações da Igreja.

“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.

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante, está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte, também estão
convidados, dia 27/09/2018, quinta-feira,
às 15h, na Sala da Rampa. Trataremos da
escala referente aos meses de Novembro,
Dezembro (2018) e Janeiro (2019). Venha
fazer parte dessa grande obra. Sua presença
é muito importante!

EDIFIQUE-SE

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: 1 Pe 3.8-12 - Presb. Walter
José.

Cântico
“Aquieta Minh’alma”

Aquieta minh’alma,
Faz meu coração ouvir Tua voz,
Me chama pra perto
Só assim eu não me sinto só.

Porque, na verdade, eu descobri
Que tudo o que eu preciso está em Ti,
Mas meu coração é teimoso demais
Pra admitir.
Sei que depender é como viver
Perigosamente,
Mas eu preciso acreditar e confiar
No que Você me diz.

Eu sei que, mesmo sem entender,
Você está no controle
Então, me esconda no Seu coração,
Me amarre a Ti pra eu não desistir.

Eu não quero mais fugir
Da Tua vontade pra mim.
Eu sei que vai ser difícil,
Mas Você estará sempre comigo.

E mesmo que minh’alma grite e tente
Me fazer voltar atrás,
Eu vou confiar.
Eu vou descansar,
Me lançar no Teu amor.
No Teu amor, Senhor!

O tempo não pode apagar,
As muitas águas nunca levarão o amor
Que Você sente por mim.
Eu sei que tudo vai se cumprir.

Vai ser difícil, eu sei,
Largar tudo por você.
Mas eu sei que quando
Eu pensar em desistir,
Você estará ao meu lado,

Me segurando,
Me assegurando de que
Tudo vai ficar bem.
Tudo vai ficar bem!

E se eu cair,
A Tua mão me levantará.
E se eu chorar,
Toda lágrima você enxugará.
Então, vem!

TEMA DA MENSAGEM:
“Um povo que busca o bem em um

mundo mau ”

Mensagem: Sem. Daniel Jardim

SERVINDO

A CRISTO COM ALEGRIA

Cântico
“Ele Continua Sendo Bom”

Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração,
Que se faz presente aqui.

Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar

Ele continua sendo bom!
Ele continua sendo Deus!

Então chega o dia
De viver tudo que se aprendeu,
E a enxergar até
O que não se pode ver.
Chega o dia de entender
Até ouvir um não de Deus.
Mas sem duvidar, mas sem duvidar!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Lugar Secreto”

Recessional
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O Sistema Presbiteriano – O Oficial Presbítero

Nossos Pequenos Grupos
Você, membro e visitante, sabia que temos
pequenos grupos que se reúnem nas casas
durante a semana? São os ECOS da
Catedral. Venha se juntar a nós que sua
vida cristã será ricamente
recompensada. São 12 grupos que realizam
as reuniões em diversos bairros do Rio de
Janeiro, em Caxias e em Niterói. Os bairros
são: Tijuca, Leme, Laranjeiras, Barra da
Tijuca, Guadalupe, Ilha do Governador e
Vila Isabel. Não perca mais tempo, entre
em contato conosco no e-
mail ecos@catedralrio.org.br e informe-se
como participar dessa bênção. Ah! Se você
tem vontade de ter uma dessas reuniões
na sua casa, escreva para nós.

Em Oração Pelos Enfermos.
1 – Diácono George Washington

Creazola.
Fez um procedimento, já está em casa em

franca recuperação.
2 – Divaldo Barbosa Gomes.
Submeteu-se a uma cirurgia de vesícula, está

hospitalizado e apresenta uma boa
melhora no seu quadro geral.

3 – Cláudia Freitas Santos.
Submeteu-se a uma cirurgia na perna, está

em casa em franca recuperação.
4 – Jasson Soriano de Lima.
Está em casa e aguarda cirurgia.
Oremos diariamente por estes queridos e

preciosos irmãos!

Qualificações – II
5 – Que Não Seja Irascível. “... Não irascível...”
Propenso à ira, grosseiro. O presbítero deve ser manso, pacificador.
6 – “Não Dado ao Vinho...” ou a outras bebidas alcoólicas. Não deve ser viciado ou
dominado por bebidas alcoólicas.
7 – Que Não Seja Violento. “... Nem Violento...”
O presbítero deve ser amável, cordato e nunca agressivo. Precisa ter domínio próprio. Ter
controle sobre seus atos.
8 – Não Deve Ser Avarento. “... Nem cobiçoso de torpe ganância...”
O presbítero não deve ser apegado às coisas materiais. Deve contribuir com liberalidade.
9 – Deve Ser Hospitaleiro. “...  Antes hospitaleiro...”
O presbítero deve ser acolhedor, receber bem as pessoas que visitam à igreja. E, na medida
do possível, hospedar bem os irmãos. Deve ser uma pessoa muito bem receptiva.
10 – Deve Ser Amigo do Bem. “... Amigo do bem...”
O presbítero deve ter uma boa índole, ser bondoso, ser uma pessoa sempre voltada para o
bem. Agir sempre visando ao bem do próximo.
11 – Deve Ter Sobriedade. “... Sóbrio...”
O presbítero deve ter uma linguagem sóbria, equilibrada. Ter atitudes firmes, porém sem
autoritarismo. Deve ser contido.
12 – Deve Ser Justo. “... Justo...”
O presbítero não pode fazer julgamento precipitado. Precisa ouvir as duas partes para promover
um julgamento justo. Precisa falar e agir com justiça!
13 – Deve Ser Piedoso. “... Piedoso...”
Ter uma vida espiritual madura, um bom relacionamento com Deus. O presbítero deve ter
uma vida devocional regular de adoração, comunhão, oração e leitura da Palavra de Deus.
14 – Deve Ter Domínio Próprio. “... Que tenha domínio de si...”
O presbítero deve ser um homem crente que tenha total domínio dos seus impulsos de falar
e de agir. Deve ser comedido e prudente.
15 – Que Seja Apegado à Palavra de Deus.
“Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para
exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem.” ( Tito 1.9)
O presbítero deve conhecer a Palavra de Deus, amá-la e manejá-la bem.

Liturgia

CONSAGRE COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos
inquieteis, dizendo: Que comeremos?
Que beberemos? Ou: Com que nos
vestiremos? Porque os gentios é que
procuram todas estas coisas; pois vosso
Pai celeste sabe que necessitais de todas
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o
seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6.31-33)

Cântico
“Consagração”

Ao Rei dos reis consagro
Tudo o que sou
E de gratos louvores
Transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego
Nas tuas mãos, meu Senhor,
Pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei
Conforme a tua justiça
E cantarei louvores,
Pois tu és altíssimo!

Celebrarei a ti, ó Deus,
Com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras,
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser
Que neles há

Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus criador

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus!
E o louvor ao Rei Jesus!

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino.

Pastorais

ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-
á. Pois todo o que pede recebe; o que
busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-
lhe-á.”

Motivos de Oração

Cântico
“Oh Venha ao Altar”

Se ferido por dentro estás
E o pecado é pesado demais,
Jesus te chama.

Se ao fim de si mesmo chegou
E sua fonte de água secou,
Jesus te chama.

Oh venha ao altar,
Aos braços abertos do Pai!
Perdão foi, pago
Com precioso sangue de Jesus.

Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje, não dá pra esperar,
Jesus te chama

Sua tristeza troque por prazer,
Nova vida das cinzas vai ter,
Jesus te chama.

Oh que Salvador
Maravilhoso é!
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a ele
Pois Ele é o Senhor!
Cante Aleluia, Cristo vive!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 23 Set. Equipe B: 
George Washington, Jerson
Neto, Iracema Maia, José Arteiro, José
Vinícius, Ricardo Dowsley, Rodrigo Nobre,
Victor Hugo, 
Adeclen Santos (Púlpito 8h),
Adolfo Correia (Púlpito 10h30), e
 Elizabeth Sabino (Púlpito 19h).
 Qui 27 Set. George Washington

Próxima semana:
Dom 30 Set. -  Equipe C: 
Roberto Marinho, Willians Araújo,
David Pereira, João Henrique, Leandro
Trindade, Lilian Canto, Mário Sérgio, Sérgio
Santos, 
Antônio Renato (Púlpito 8h),
Carlos Cândido (Púlpito 10h30), e
Charles Mattos (Púlpito 19h) .  
Qui 04 Out. – Roberto Marinho 

Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo,
e NÃO PERMITA que
seu  CEL ULAR ou  CON VERS AS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos
para sua comunhão e do próximo com
o SENHOR. Louve ao Senhor com toda
sua alma;  Coloque sua ansiedade diante de
Deus em oração; Abra seu coração para
receber a Palavra de Deus; Em
resumo: Seja Muito Abençoado!

Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto à segurança pessoal e
patrimonial de nossa Igreja. Ao verificar
uma situação anormal ou suspeita avise
de imediato aos vigias e Diáconos para
que as medidas necessárias possam ser
tomadas.  

Reunião de Ordinária - Convocamos
Toda Junta Diaconal para a realização da
Reunião Ordinária de Outubro, na próxima
segunda-feira 1ºOut. às 19h. Reserve a data

e venha participar com alegria e disposição
em fazer parte do Ministério que o Senhor
confiou em suas 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.

Solidariedade está no Sangue - Este é
um canal de comunicação da JD criado
para reunir doadores de sangue regulares e
também receber pedidos de doação,
visando direcionar os doadores para
atender necessidades específicas. Você que
é doador de sangue, ou deseja ser,
junte-se a nós, e faça esse gesto de
amor e atenção ao nosso próximo. As
inscrições e informações para participar do
Grupo podem ser feitas com o Dc
Antônio Renato -
 professorantoniorenato@gmail.com e Tel
99855-1058.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

*Café com Prosa - Próxima terça-feira,
dia 25/09, às  14h30. Convites com as
coordenadoras. Você não pode perder!

Reunião Executiva - dia 27/09, às
14h30. A sua presença é importante.

130° aniversário do Sínodo Rio de
Janeiro - dia 27/09, às 19h30. O Rev
Jeremias Pereira será o mensageiro. Venha
com sua família!

Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO AO SALVADOR

Prelúdio: “Santo Espírito”

Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Cantai ao

SENHOR um novo cântico e o seu
louvor, na assembleia dos santos.” (Salmo
149.1)

Congregação: “Regozije-se Israel no seu
Criador, exultem no seu Rei os filhos de
Sião.” (Salmo 149.2)

Dirigente: “Louvem-lhe o nome com
flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa.” (Salmo 149.3)

Congregação: “Porque o SENHOR se
agrada do seu povo e de salvação adorna
os humildes.” (Salmo 149.4)

Todos: “Exultem de glória os santos... Nos
seus lábios estejam os altos louvores de
Deus...” (Salmo 149.5-6)

  Cântico
“Tu És Santo”

Tu és santo. (Tu és santo)
Poderoso. (Poderoso)
Tu és digno (Tu és digno)
De todo louvor. (De todo Louvor)
Seguirei (Seguirei)
Teus caminhos, (Teus caminhos)
Te amarei (Te amarei)
Pra sempre. (Pra Sempre)

E eu canto e louvo (Ele é o Senhor, Ele é
Rei dos reis)
Ao Rei que é digno (Ele é o pai de amor,
poderoso Deus)
E eu amo e adoro (É o Emanuel, é o
Grande Eu Sou)

Diante dele eu me prostro (Ele é o
Cordeiro que me salvou)
E eu canto e louvo (Ele vivo está, Ele
ressurgiu)
Ao Rei que é digno (Sempre reinará, ele
sempre existiu)
E eu amo e adoro (Ele é o alfa e ômega,
o inicio e o fim)
Diante dele eu me prostro (Salvador e
Messias, amigo pra mim)
Príncipe da paz! Só por ele eu viverei!

Cântico
“Jesus, Filho de Deus”

Deixou os céus para me encontrar,
Aqui não é o seu lugar.
Um amor assim
O mundo não conheceu.
Naquela cruz se entregou,
O Seu perdão me alcançou.
Um amor assim
O mundo não conheceu.

No altar de adoração,
Seja sempre exaltado.
Jesus, Filho de Deus,
Deixou sua glória,
Morreu em meu lugar.
Jesus, Filho de Deus,
Tu És Jesus, Filho de Deus!

Levou sobre si pecado e dor,
Venceu a morte e ressuscitou.
Um amor assim
O mundo não conheceu.

Seja exaltado, engrandecido.
Seu nome é Santo, Poderoso é.
E não há nada
Que apague o Seu amor.
A cruz me libertou!
A cruz me libertou!

Oração de Adoração
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Culto do Bebê - Será no sábado, dia 29/
09, às 16h. Uma tarde de gratidão ao Senhor
pela vida dos Bebês.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

67º ECCC acontecendo!!! - A preparação
para a obra começou muito antes, mas nessa
sexta-feira passada, começou e termina neste
domingo mais um abençoado Encontro. O
Senhor da Obra está operando em cada
vida, tanto de Encontristas como de
Encontreiros. Estejamos em oração por estas
preciosas famílias e pelos muitos frutos que
o Senhor vai gerar. Juntos, com Deus,
somos mais fortes. ECCC, há 28 anos
valorizando o poder da união conjugal,
familiar e da Igreja de Cristo.

Reunião com os novos Encontreiros: Na
próxima terça feira, 25/9/18, teremos
reunião com os novos encontreiros. Não
falte!

Agradecimento - O ECCC agradece à
igreja e aos Encontreiros pelo movimento
de oração, apoio e carinho para com este
Ministério. Deus continue manifestando seu
amor e sua graça sobre a vida de todos.
“Todos os vossos atos sejam feitos com
amor.” (II Co16:14).

Momento de Ação de Graças pelo 67º
ECCC – Será às 19:00h do dia 30 de
Setembro. Reserve esse tempo para louvar,
rendendo Graças ao Senhor, agradecendo
as restaurações e transformações operadas
por Sua Palavra e através das inúmeras mãos
que se colocaram à disposição para essa
Obra.Venha estar conosco nessa celebração
ao Senhor.

XXII RECCC – Será no Mont Blanc –
Porto Marina Resort, em Itacuruçá, de
26 a 28 Out. 18. Preletor: Rev Marcelo

Gualberto. A reunião preparatória será no
próximo dia 9 Out 18.
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de
respeito e admiração. Deve sobreviver ao
fim da paixão, a tormentas e a qualquer tipo
de tentação. Num casamento deve haver
diálogo, não discussão.

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!  

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

Os Incríveis - Heróis da Bíblia- Este é o
tema do próximo acampamento da UCP-
Rio que será de 14 a 18 de novembro em
Bananal- SP (AVB). Inscrições nas
devocionais da UCP às 19 horas. Vagas
LIMITADAS. Valor R$ 320,00.
Marcha para Missões: Todo domingo
realizamos nossa marcha para missões. Nos
ajude com uma contribuição para nossa
caixinha!!

Liturgia

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes.” (Jeremias 33.3)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

376 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Intercessão Pela Pátria.”

4ª, 5ª e 6ª estrofes

Oração Pela Pátria

 EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 9.10-14 - Presb.
Guaraci Satlher
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem
“Características de um verdadeiro

discípulo”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

 DEDICAÇÃO

AO DEUS SUPREMO

Cântico
“Um Só Rebanho”

Um só rebanho, um só Pastor,
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

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

Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

“A Igreja... Não é a senhora ou Serva do estado, mas, antes, sua
Consciência. Ela deve ser a orientadora E a crítica do estado, nunca a sua

ferramenta.” Martin Luther King Jr.
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Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Quando contemplo os teus

céus, obra dos teus dedos, e a lua e as
estrelas que estabeleceste,” (Salmo 8.3)

Congregação: “Que é o homem, que dele
te lembres? E o filho do homem, que o
visites? Fizeste-o, no entanto, por um
pouco, menor do que Deus e de glória e
de honra o coroaste.” (Salmo 8.4-5)

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)

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

1ª e 4ª 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

63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Conta as Bênçãos.” – 1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos.

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: Presb. Guaraci Sathler
Solo: Jonas de Souza

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E SANTO

TEMOR;”
(HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Buscai Primeiro o Reino de Deus”

Buscai primeiro o reino de Deus
E a sua justiça,
E acrescentadas estas coisas vos serão.
Aleluia! Aleluia!

Aleluia! (5x)

Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda a palavra,
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO

AO DEUS TRINO

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

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

Coral: “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)

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

Cântico
“Jesus, Em Tua Presença”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti.
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!         (Bis)

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!         (bis)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

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)

172 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Chuvas de Bênçãos.”

Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correia.

Pastorais

CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO

Dirigente: “Então, me invocareis, passareis
a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-
me-eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso coração.”
(Jeremias 29.12-13)


