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Editorial

Vivemos um tempo de valorização
da cultura de competição; de capitalismo
consumista; de multiplicação da ciência; e
isso, na maioria das vezes, leva o homem a
se inserir em um contexto de valorização
do ter, a achar-se autossuficiente diante de
conquistas, a ver-se como incompetente em
meio às perdas e a pensar que pode gerir a
sua vida e resolver todas as suas questões.
Ledo engano. O homem natural esquece que
toda essa capacitação e todos os seus dons
naturais, foram-lhes concedidos por Deus.

É lógico que precisamos fazer a
nossa parte (estudar, trabalhar, procurar o
aperfeiçoamento), porém nada disso seria
possível sem que o Senhor tivesse nos
escolhido e dado as condições naturais
necessárias para administrarmos os nossos
projetos.

Um bom exemplo disso é Gideão
(Juízes 7). Um homem comum, que
trabalhava na terra, que não tinha nenhum
conhecimento na arte de guerrear, mas que
foi escolhido por Deus para liderar os filhos
de Israel na peleja contra os midianitas. O
próprio Gideão achou improvável o
cumprimento dessa tarefa, percebeu-se
completamente sem condições de levar a
bom termo aquela missão, ficou com medo
a princípio. Mas, depois de convencido,
partiu para frente da batalha e Deus mudou
a sua vida, levando-o da condição de um
simples lavrador a comandante das tropas

de Israel. Por quê? Porque se colocou na
dependência de Deus.

O que precisa ficar claro para nós é
que a finalidade principal dessa submissão
não é a anulação do homem, Ele quer que
reconheçamos a Sua paternidade, quer que
provemos da Sua bondade e quer estreitar
o relacionamento entre Ele e nós.

Sabemos que, nas demandas da
vida, muitas vezes agimos precipitadamente
e tomamos determinadas decisões sem
consultar a Deus... Por vezes, até de forma
involuntária. Precisamos, então, dedicar um
tempo, diariamente, a fim de estarmos na
presença de Deus em oração e em leitura
de Sua Palavra. No entanto, a grande
verdade é que muitos dedicam ao Senhor
apenas o tempo que sobra do seu dia.
Devemos buscar, em primeiro lugar, o
Reino de Deus e sua Justiça.

Para muitas pessoas ser dependente
do Senhor parece estar diretamente ligado
à fraqueza ou à falta de capacidade, porém
o que precisa ficar bem claro é que a questão
não é essa. Ser dependente do Senhor é a
forma de conseguirmos ser felizes, de
agradarmos a Deus e de vivermos bem
neste mundo, sejamos dependentes do
Senhor a cada instante, pois Independência
é morte!

Rev. Renato Porpino

Boletim Dominical  |  LXXIII Nº 3820 |09 de setembro de 2018.

Independência é morte!
A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso

país, pois marca o fim do domínio português e o início da autonomia política nacional.
Conta-nos a História Tradicional e, por vezes, romanceada que muitas tentativas anteriores
de independência ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por esse ideal.

Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta da corte de Lisboa,
exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nessa ideia, pois
pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de D. Pedro prejudicava esse ideal. Porém, D.
Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: “Se é para o bem
de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”.

O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar
setores da sociedade, que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois
acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social no país. Durante
a viagem, D. Pedro recebeu uma nova carta de Portugal, que exigia a volta imediata dele
para a metrópole europeia e, em um momento especial, próximo ao riacho do Ipiranga,
levantou a espada e gritou: “Independência ou Morte!”. Este fato histórico ocorreu no dia
7 de setembro de 1822 e marcou a Independência do Brasil.

A reflexão sobre independência sempre ocupou relevante área da vida humana.
No século seguinte, no meado da década de cinquenta, Abraham Maslow, um psicólogo
de grande destaque por causa de seu estudo relacionado às necessidades humanas, afirmou
que o homem é motivado segundo suas necessidades que se manifestam em graus de
importância.

Cada necessidade humana influencia a motivação e a realização do indivíduo e faz
o homem prosseguir para outras necessidades que estão organizadas em uma pirâmide
hierárquica. Nessa pedagógica pirâmide, o ponto alto diz respeito às necessidades de
autorrealização que são, dentre outras: moralidade, criatividade, espontaneidade,
autodesenvolvimento, prestígio e independência.

É muito natural que, à proporção que nos tornamos mais maduros, sejamos
impelidos a buscar a nossa independência... Porém, na contramão dessa realidade, apresenta-
se a vida espiritual. Nessa perspectiva, quanto mais maduros, mais dependentes de Deus e
menos soberbos e autossuficientes.

Uma das principais características de um cristão é a total dependência de Deus.
Nessa relação, a independência está com o Senhor, Ele é o totalmente independente e
soberano; nós, completamente dependentes, carentes e diminutos. Todavia, para que
tenhamos essa consciência, não basta entender o que estamos lendo, faz-se necessária uma
mudança dentro de cada um de nós, em nossa pirâmide de necessidades, em diversos
aspectos da educação recebida na vida... Devemos abandonar, de uma vez por todas, o
nosso senso de controle e de autossustento.



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.

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

“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)

Agradecimento
A família da Sra. Angelina Alves de Melo,
agradece as manifestações de carinho
recebidas ao longo de sua enfermidade até
seu falecimento, especialmente  à toda
Equipe Pastoral, à SAF, ao ECCC e à
Diretoria do Abrigo Presbiteriano, presentes
à Cerimônia da Esperança Cristã. Só temos
uma frase a deixar a cada um dos irmãos:
Jesus te ama e nós também.

“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

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.

 Outubro – 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: 1° Quinta de Outubro -
dia 11, às 18h30 - Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro.  O Título:  A importância
do órgão no culto reformado - Recital
Didático de Órgão. Ilene Riitano – organista.
Segundo Recital: 2° Quinta - dia 18 às
18h30 - Catedral Presbiteriana do Rio de
Janeiro. O Título:  O “Kantor” e o culto
Reformado.  Recital de Canto - Cíntia
Fortunato e Ruth Santos - sopranos
Terceiro Recital: 3° Quinta - dia 25 às
18h30 - Catedral Presbiteriana do Rio de
Janeiro. 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.

“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, o Senhor o
Senhor permitiu o crescimento 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)

APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social
Somos 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.

Nasceu Maria Luíza.
Filha de Luiz Felipe e Ana Cristina, no dia 3
de setembro, primeira netinha do Diác. João
Luiz Lemos e Rosa. Nasceu com saúde e
traz muita alegria à família.  Parabéns aos
pais e avós.  Bem-vinda, à vida, Maria Luíza.
Que as bênçãos Divinas estejam sobre você
e sua família!



O Sistema Presbiteriano – As Qualificações dos Diáconos 2ª parte.

Hoje, Devocional do Oásis - Tema:
Dores Provocadas Por Separações
Dolorosas - É Possível Continuar
Apesar da Perda  Teremos a mesa redonda
com: Rosemary Machado, Rogelia Silveira,
Rev Isaías Cavalcanti e Leninha Maia. Com
o tema: Dores provocadas por separações
dolorosas. Venha ouvir a Palavra de Deus
que é vida! Esperamos por você às 16h na
Sala Ver Álvaro Reis. Vem!

Visitas a enfermos
Visando ao apascentamento dos membros
da Igreja, o conforto espiritual e a
comunhão, a equipe pastoral realizou as
seguintes visitas : 1 – Diác. George
Washington; duas Visitas: (Rev. Guilhermino
Cunha e Mis. Leninha Maia). 2 – Divaldo
Barbosa Gomes (Rev. Isaías Cavalcanti e
Adriana Maia); 3 – Presb. Josmar Smith –
com celebração da Ceia (Rev. Renato
Porpino). Oremos por estes queridos
irmãos!

Estudo da Epístola aos Romanos
Terça-feira, às 18:30h, o capítulo 6 será
analisado. A ministração é do Rev. Antônio
José do Nascimento Filho. Participe. Cresça
no Conhecimento da Palavra de Deus.

Estudo sobre os anjos
Quinta-feira, às 18:30h, ministrado pelo Rev.
Isaías Cavalcanti. Participe. É tempo de
Conhecer o que a Palavra ensina sobre os
anjos.

Missionário Luiz Fernando Machado
Gomes.
Missionário apoiado pelo Ministério de
Missões, realizando o trabalho em Portugal
(na Grande Lisboa), esteve na última quarta-
feira na Reunião do Conselho, trazendo-nos
a meditação e um relatório abençoador do
trabalho.  Que Deus o abençoe em sua vida
pessoal, familiar e ministerial.

7 – Monógamo. “O Diácono seja marido de uma só mulher..” Deve ser fiel a Deus e fiel e
leal a esposa.  O oficial diácono precisa ter uma vida conjugal equilibrada e de acordo com a
Palavra de Deus;

8 – Bom Administrador do Lar. “... e governe bem seus filhos e a própria casa.”
Deve amar, respeitar e criar os filhos nos padrões cristãos. Ter um bom relacionamento

com a esposa. Administrar bem o lar, inclusive espiritualmente.

9 – Maturidade Espiritual. “pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si
mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé.”

O Diácono deve ter maturidade espiritual, ter bom conhecimento da Palavra e servir
bem a Deus e à Igreja.

Na instituição da primeira Junta Diaconal, os Diáconos escolhidos tinham qualificações
marcantes:
“ Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição
diária.  Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas.  Mas, irmãos, escolhei dentre
vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos
deste serviço;  e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.  O
parecer agradou a toda a comunidade; e elegeram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia.  Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos.”
(Atos 6.1-6)

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:  
Dom 09 Set -  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 13 Set – Sérgio Branco

Próxima semana:
Dom 16 Set -  Equipe A: 
Marcelo Magalhães, Leonardo
Trindade, Amália Maria, Fernando Toledo,
João Márcio, Jorge Gorne, José Nei, Luiz
Cláudio, Marcelo Freitas, 
Ondina Brasil (Púlpito 8h),
Paulo Freitas (Púlpito 10h30), e
Roberto Azeredo (Púlpito 19h).  
Qui 20 Set – Ondina Brasil

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

Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto a 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,
10Set18 às 19h vamos estar reunidos para
estudar a Palavra de Deus e Orarmos
Juntos. Muitos são os motivos de oração,
sejam pedidos por irmãos e famílias amadas
que enfrentam grandes lutas, sejam de
agradecimento por Graças
alcançadas. Venha estar conosco, de
joelhos no chão, adorando nosso Deus.

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.



Sociedade Internas

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!

Reunião  da USEAS, dia 11/9 , às 14h30.
A SAF Rio receberá  as irmãs  com alegria,
você é nossa convidada!

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

1ª Reunião Preparatória do 67º ECCC –
ocorreu na última terça-feira, tendo como
preparação espiritual a Temática
“Colocando as Máscaras”. A Palavra foi
exposta pelo Espírito do Senhor, por
intermédio do nosso querido Encontreiro
Presb Olympio. Agende seu tempo e
participe conosco da 2ª Reunião Preparatória
em 11 Set, pois teremos a continuação desta
Temática. A 3ª Reunião Preparatória será em
18 Set. Estejamos em oração pelo próximo
Encontro.

VIGÍLIA do 67 º ECCC: será na próxima
sexta-feira, dia 14 Set. 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
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”

OÁSIS

Devocional: Importante!!  Hoje dia 09
DE SETEMBRO ÀS 16H, no salão
Álvaro Reis. 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!!!!
Não perca! Participe! Integre-se!

Reunião de Oração: Dia 10/09/18, às
19h! Venha orar por sua igreja, família, país
e por seus projetos.
Grupo de Louvor do Oásis: Dia 10/09/
18 às 17h. Você não pode faltar! Louve ao
Senhor!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião mensal de setembro, dia 16,
aguarde maiores informações. REUNIÃO
DE DIRETORIA –
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.

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

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

Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Nisto se manifestou o amor

de Deus em nós: em haver Deus enviado
o seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele.” (I João 4.9)

Congregação: “Nisto consiste o amor: não
em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou o seu
Filho como propiciação pelos nossos
pecados.” (I João 4.10)

Todos: “E nós temos visto e
testemunhamos que o Pai enviou o seu
Filho como Salvador do mundo. Nós
amamos porque ele nos amou primeiro.”
(I João 4.14 e 19)

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

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

79 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória ao Salvador”

Oração de Consagração: Diác. Tiago
Castilho.

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: I Coríntios 9.16-18 - Presb.
Gelbson Improta
Coral da UPH

TEMA DA MENSAGEM

“Missões, Nossa Missão”

Mensagem: Rev. Nélio Quaresma

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral da UPH
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (I CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

300 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Igreja Militante”

144 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança e Alegria” – 1ª estrofe

Ministração do Vinho

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

144 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança e Alegria” – 2ª e 3ª estrofes

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

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

299 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Renovação”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Mulheres: “Serafins estavam por cima dele;
cada um tinha seis asas: com duas cobria
o rosto, com duas cobria os seus pés e
com duas voava.” (Isaías 6.2)

Homens: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

Coral: “E entoavam o cântico de Moisés,
servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas
obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos
e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei
das nações!” (Apocalipse 15.3)

Todos: “Quem não temerá e não glorificará
o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo;
por isso, todas as nações virão e adorarão
diante de ti, porque os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.” (Apocalipse 15.4)

11 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Trindade Santíssima.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116.12;
Provérbios 3.9-10)

311 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Avante, ó Crentes.” – 2ª música

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

Oração de Consagração: Diác. Antônio
Gouvêa.

Pastorais

Palavra Gideônica:

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Bíblica: II Crônicas 7.14-15
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

379 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Petição Pela Pátria.”

Oração Pela Pátria

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 8.26-39 - Presb.
Maurício Buraseska.
Coral Canuto Regis

TEMA DA MENSAGEM

“O Poder da Palavra de Deus”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

 ENVIO

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA.”
(SALMO 100.2)

Cântico
“Shalom Adonai”

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORE COM FERVOR

Prelúdio: “Tu És Santo”

Convite à Adoração:
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)

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

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

Congregação: “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)

 Cântico
“Seu Nome é”

Seu nome é:
Maravilhoso conselheiro,
Príncipe da paz.
Deus forte, Pai da eternidade,
A Estrela da Manhã.

Ele é o santo de Israel,
Todo Poderoso Deus
Seu reinado não tem fim,
Santo é o Seu nome.
O messias esperado,
Raiz de Davi, o Amado,

O Cordeiro imaculado,
Santo é o Seu nome.

Todo louvor,
Honra e poder,
Glória e majestade,
Ao Soberano Rei dos reis.

Cântico
“Ele é Exaltado”

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.

Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
O Seu nome louvarei.

Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar,
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus

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.”
(Malaquias 3.10)

Cântico
“Deus Forte”

Ó Deus, tu és o meu Deus forte,
O Grande El-Shaddai,
Todo-Poderoso, Adonai
Teu nome é Maravilhoso
Conselheiro, Príncipe da Paz
Yeshua Hamashia, Deus Emanuel



Liturgia
HD - 150Gb

O Pastor de Israel, o Guarda de Sião,
A Brilhante Estrela da Manhã
Jesus, Teu nome é precioso,
Meu Senhor e Cristo,
O nome sobre todos pelo qual existo.

Jireh, o Deus da minha provisão.
Shalom, o Senhor é a minha paz.
Shamah, Deus presente sempre está.

El-Elyon, outro igual não há, não há.
Jeovah Rafah, meu Senhor.
Que cura toda dor.
Tsidkenu Yaveh, minha justiça é.
Elohim, Elohim, Deus
No controle está meu Deus
Tudo governa.

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E
 BENS AO SENHOR

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Branco.

Pastorais

ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “A ele clamei com a
boca, com a língua o exaltei. Se eu no
coração contemplara a vaidade, o Senhor
não me teria ouvido. Entretanto, Deus
me tem ouvido e me tem atendido a voz
da oração. Bendito seja Deus, que não
me rejeita a oração, nem aparta de mim
a sua graça.” (Salmo 6.17-20)

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.

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

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

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFIQUE-SE NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Salmo 42 - Presb. Roberto
Corrêa.

Cântico
“Em Tua Presença”

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague

Em Tua presença,
Senhor Jesus.
Em Tua presença,
Senhor Jesus.

Santo Espírito,
Eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor.
Em Tua presença ah ah

Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa,

Liturgia

Riquezas não me ceguem
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia
Paixões não me seduzam

Em Tua presença,
Senhor Jesus, eu quero estar
Em Tua presença, Senhor Jesus

Santo Espírito,
Eu me rendo ao Teu agir
Meu anseio é
Permanecer em Teu amor

TEMA DA MENSAGEM

“Suportando as dores da vida”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

SIRVA COM AMOR

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 ate
O que não se pode ver
Chega o dia de entender
Ate ouvi um não de Deus
Mas sem duvidar, mas sem duvidar

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “O Teu Amor”
Recessional
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Anotações



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 30: Hebreus 10.32-11.6
Terça-feira 31: Romanos 3.21-26
Quarta-feira 01: Deuteronômio 34.1-12
Quinta-feira 02: II Timóteo 3.10-15

Sexta-feira 03: Efésios 3.14-21
Sábado 04: Romanos 7.14-25
Domingo 05: Salmo 34.15-22

Aniversário de Nascimento
Hoje: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luzia Rodrigues O. S. da Silva, Nice

Marques Baptista, Paulo César A. Menezes, Rhubya da Rocha Carvalho.
Seg 30: José Antônio de Barros, Luzimagno da Fonseca Lemos Heringer, Patrícia Cardoso

Guerra, Reubem Luiz Moreira Faria, Vânia Lúcia da Silva Barbosa, Vitória Elisa Fernandes
de Freitas.

Ter 31: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da Silva,
Lúcio Pereira de Castro Filho, Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina, Vera
Maria Villon.

Qua 01: Benjamin Neves Hansen, Cleriston Santos da Silva, Jorge Luíz Pina Soares, Jorge
Maia Mendes da Silva, Laura Maria Teixeira Portella, Márcio Rogério da Rocha Torrão,
Melissa de Paula Brito, Priscila Clara de Araújo, Yuri Moraes Gomes Dias.

Qui 02: Eleny Silva, Maria Aparecida Soares, Maria da Guia Silva Lima.
Sex 03: Cláudio Spiller, Eva Pinto Quintaes, Mariana André de Azevedo, Marta Maria de

Jesus Almeida.
Sáb 04: Presb. Altair Lauro Bazeth, Carlos Carneiro dos Santos, Charles Martins Torres,

Gabriela Farley Meireles Zambi, Yara Lúcia Miranda.

Aniversário de Casamento
Hoje: Laura Leal de Moura e José Pereira de Moura Sobrinho, Gilberto Alves de Sá e

Marcleide Nunes de Souza Sá, Miguel dos Santos Júnior e Renata Geraldo Peres dos
Santos.

Seg 30: Presb. Ruy Loureiro Santos e Regina Maria Silveira Loureiro Santos.
Ter 31: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, Diác. Archidemes

Campos e Irani da Silva Pereira, Roberto Monteiro Barboza e Edmar Ferreira Monteiro
Barboza.

Qua 01: Henrique Manoel Lopes e Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes.
Qui 02: José Antônio Rodrigues e Luceni Ribeiro Rodrigues.
Sáb 04: Nery Sá Freire Junior e Miren Maite Landa Berruezo.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Alexandre Reis; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Getro Cunha; 10h30min: Presb. Newton Alvarez;
19 horas: Presb. Ruy Coelho.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cuz - Cidinha Pereira - Theresinha Pereira; Noite: Creusa
Póvoa.

A glória de Deus é o Alvo
Para o cristão, não é possível separar qualquer atitude de Deus. Se a Bíblia diz que não é
possível servir a dois senhores (Mateus 6:24), e se servimos a Deus, tudo que fazemos
deve ser visto pela ótica da nossa relação com Ele. Isso é, devemos nos perguntar: o que faço
glorifica a Deus? Esse é, afinal, é nosso fim supremo e principal (como responde o Catecismo
Maior de Westminster à primeira pergunta que faz).

Precisamos lembrar que servir a Deus é mais do que apenas evitar o pecado: é estar
constantemente questionando o real motivo de nossas ações, e se as mesmas estão alinhadas
com a Sua vontade. A verdadeira adoração vai além de evitar o mal e fazer o bem – ela se
revela quando temos um coração em constante transformação pelo agir do Espírito Santo.
De nada vale termos bons resultados acadêmicos ou avançarmos em nossas carreiras se
essas conquistas glorificam a nós mesmos e não ao Criador que as possibilita.  Pecamos
quando as bênçãos que recebemos do Senhor se tornam motivo de arrogância para nós,
pois Ele não divide sua glória com ninguém (Isaías 42:8).

Isso não é dizer que a verdadeira adoração só é possível em momentos de alegria e
vitória. Em momentos de tristeza e desolação também temos plena oportunidade de
adorar ao Senhor e glorifica-lo, porque crer em Sua vontade, na Sua misericórdia e no Seu
poder de sustentar-nos em qualquer tipo de situação também mostra um coração firme
no propósito de adorá-Lo.  Tiago 1:17, ao afirmar que “toda boa dádiva e todo dom
perfeito vem do alto”, fala conosco em ambas as situações. Em momentos de alegria,
devemos lembrar que tudo o que temos é graças a Ele, sem qualquer mérito nosso, e
devemos render ao Senhor a glória que Lhe é devida.  Em momentos de tristeza, devemos
nos lembrar que o versículo continua, dizendo que nEle “não pode existir variação ou
sombra de mudança”. O mesmo Deus que nos deu numerosas bênçãos anteriormente
continua conosco, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas.

Que o nosso Deus seja glorificado em todos os momentos, por meio de tudo que
fizermos!

Esron
Freedom 2018: Nos dias 5 e 6 de Outubro teremos a nossa conferência Jovem. Fique
ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades

Escola de Fé e prática: Continuamos com nosso Módulo: “Nós, Jesus e o Sermão do
Monte” Te esperamos as 17 h, no Salão Álvaro Reis.

CJ: Te esperamos na Sexta-feira, às 20 h. mensagem com Rev. Renato Porpino


