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Entendendo a eleição...

Você teria coragem de escolher, no dia de hoje, alguém desqualificado? Alguém
envolvido nos piores escândalos, com os mais terríveis desvios de caráter... Um ser humano
desprezível vinculado a filosofias deturpadas e deturpadoras de mentes... Um homem
incapaz de defender-se com argumentos que o inocentem. Um indivíduo, a cada dia,
associado a notícias de vantagens ilícitas... Você escolheria um “ficha-suja”? Um ser que
mente sem mudar a fisionomia, violento, capaz de burlar por interesses particulares, egoísta,
apto por seus pressupostos a toda e qualquer barbaridade, capaz de enriquecer com desvios
de verba, provido de desejo de dominação, contrário aos valores da família, desrespeitador
e insolente... Qual seria a sua reação se, ao chegar ao local de sua votação, recebesse um
panfleto expondo todos os crimes cometidos, denunciados, julgados e condenados de
um candidato? Seria um ser como esse o seu escolhido? É possível que não...
O segundo ponto do Calvinismo é a Eleição Incondicional. Agostinho, Lutero,
Calvino, Knox, Edwards, Spurgeon e muitos outros cristãos destacados ensinaram que a
salvação é uma ação soberana de Deus. Atrelada à doutrina da Depravação Total, a doutrina
da Eleição afirma que nosso estado sem Cristo é de depravação total (conforme Ef. 2. 3;
Rm. 3. 12). Vivemos acorrentados pelos prazeres mundanos e não damos, por nós mesmos,
um passo sequer na direção de Deus. O Altíssimo em Sua Glória olhou para a humanidade
e não encontrou ninguém capaz de fazer o bem.
Por isso, Deus – por puro amor, misericórdia e graça – elege determinadas pessoas,
fazendo com que essas cheguem à fé na pessoa e obra de seu Filho unigênito, Jesus Cristo.
Só assim, com Deus tomando a iniciativa e conduzindo todo o restante do processo, é que
temos comunhão com Ele. Tal argumento encontra total respaldo bíblico e podemos ver
o próprio Cristo e também seus discípulos ensinando a Eleição Incondicional:
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último
dia.” João 6. 44
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo
conceda.” João 15:16
“E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor; e creram todos
quantos estavam ordenados para a vida eterna.” Atos 13. 48
“Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus
elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade.” 2
Tessalonicenses 2:13
No período Patrístico, isto é, os primeiros séculos da Cristandade, que precedem
o período medieval, Agostinho de Hipona foi, disparadamente, a maior mente pensante
dentre os chamados pais da Igreja. Este homem do século IV, que viveu no norte da

África e foi extremamente devasso
em sua juventude, pôde provar da Graça
de Deus em alta dosagem, transformandoo por completo. Talvez, por isso, tenha se
tornado um dos grandes expositores da
soberania divina no ato de salvar. Enquanto
praticamente todos os teólogos de seu
tempo afirmavam que a salvação dependia
do livre-arbítrio humano, Agostinho fez o
caminho oposto de seus contemporâneos
afirmando que a salvação humana está ligada
à soberania divina. Agostinho reputava o
homem natural como totalmente depravado,
totalmente incapaz de realizar o bem
espiritual. Agostinho sabia muito bem quem
ele era e o que havia se tornado, e não
poderia considerar a sua transformação
como sendo meritocrática. Ele fala sobre
isso em suas Confissões. Mas o ensino
agostiniano não é reflexo apenas de sua
experiência pessoal. Sua mente foi iluminada
por Deus quando ele estava estudando a
Epístola de Paulo aos Romanos. Foi o
Espírito Santo que, por meio desse livro do
novo testamento, lhe deu toda a base para
desenvolver o seu sistema teológico.
Triste saber que, durante a Idade
média (um milênio inteiro), o ensino de
Agostinho foi sendo deixado de lado. A
Igreja de Roma adotou a doutrina da
salvação por obras e se distanciou da bíblica
doutrina da Eleição.
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Após um hiato de mais de meio
milênio, surge a Reforma Protestante e a
redescoberta das doutrinas da graça,
ensinadas por Agostinho. Lutero teve a sua
mente iluminada, também, ao ler Romanos.
Todos os principais reformadores, dentro
da perspectiva agostiniana, conceberam a
Eleição como sendo a base da verdadeira
liberdade humana. Deus é o Senhor
Soberano sobre todas as coisas, inclusive
sobre a salvação. Somos – diziam os
reformadores – tão escravizados pelo
pecado, que não teríamos capacidade
alguma de escolher seguir os caminhos de
Deus e adquirir a salvação através das boas
obras. Para nos libertarmos, Deus precisou
tomar a iniciativa, elegendo-nos e
comprando-nos por meio de Cristo Jesus.
A justificação em Cristo desemboca na
Eleição.
Portanto, glória a Deus! Somos
eleitos, apesar de sermos maus e pecadores...
Diferente de nós, que procuramos os
melhores, os justos, os corretos para as
nossas eleições... O Senhor escolheu homens
limitados, sofríveis e frágeis pecadores para
a sua Eleição. “Dificilmente, alguém morreria por
um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se
anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido
por nós, sendo nós ainda pecadores”. Não se
esqueça de que, no dia das eleições, você é
um Eleito.
Rev. Renato Porpino

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.
Informe do Conselho
O processo de Eleição Pastoral em nossa
Igreja vem sendo tratado com zelo,
prudência e oração. Temos sentido o agir
do Espírito Santo em nosso meio,
conduzindo esse processo. Alguns pastores
foram selecionados para estar conosco,
pregando nos cultos da Igreja e ensinando
em classe única na Escola Dominical,
visando serem conhecidos da Igreja. A partir
deste mês de outubro, estaremos recebendo
a visita de alguns deles. Conclamamos a
todos os irmãos que continuem em oração,
para que o Senhor nos mostre aquele
ministro que ele já tem reservado para
pastorear nossa Igreja.
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)
 Tur mas 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.

“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

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.
PROJETO CAIXA DE SAPATO 2018
Vamos caprichar!!! Com carinho este ano
estaremos abençoando crianças que são
assistidas pela IP 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. É só dar o seu nome e levar as
etiquetas e trazer as caixas prontas para
presentearmos. Estaremos após o culto no
hall. O prazo para a entrega: 22 de
Novembro até o Culto de Ações de Graças.

Pé na Estrada em Alto Jequitibá – MGNos dias 1º a 4 de Novembro O Ministério
de Missões da Catedral convida nossos
jovens e adolescentes para participarem de
uma grande IMPACTO JOVEM em toda
região de Alto Jequitibá. Com saída da
Catedral no dia 1º de Novembro (quintafeira), às 22h e retorno no dia 4/11 logo
após o almoço na IPB de Alto Jequitibá.
Teremos diversas atividades que visam à
evangelização na cidade com teatro, músicas
(serenatas), panfletagem, evangelismo
pessoal e cultos. Será uma grande
oportunidade para os nossos jovens
participarem de um projeto missionário
com intercâmbio com a juventude da região.
O Pastor Renato Porpino e a Missionária
Leninha Maia estarão com a equipe. É mais
uma iniciativa do Ministério de Missões da
nossa Igreja em sustentar a obra missionária,
mas também conscientizar e despertar
vocações. As inscrições estão abertas no hall
da cantina. O custo será de R$ 100,00 para
cobrir a alimentação. Todo valor restante é
um investimento do Ministério de Missões.
Ficaremos hospedados na APCE
(Associação Presbiteriana Cultural e
Educacional) de Alto Jequitibá. Venha
participar do Projeto Missionário. É o
Ministério de Missões evangelizando com
você!
Culto de Ações de Graças no dia 22 de
Novembro (quinta-feira)
Marque em sua agenda! Com alegria
estaremos juntos agradecendo ao nosso
Deus por todas as bênçãos recebidas. O
culto começará às 19:30h e teremos como
mensageiro o Rev. Marcelo Gualberto,
diretor da Mocidade para Cristo em Belo
Horizonte. Traga frutos de sua preferência
e 1k de alimento não perecível para
abençoar vidas. Convide familiares e amigos.
É uma grande oportunidade de falarmos
também do amor de Deus. Dia Nacional
de Ações de Graças, um dia de gratidão
por um ano de bênçãos!

Sociedade Internas

Escola Dominical
Todos os irmãos que exercem a docência e
auxiliares da Escola Bíblica Dominical, estão
convidados a participar do almoço
Comemorativo ao Dia do Professor, à
realizar-se em 20 de Outubro, sábado, às 12
horas, no salão Álvaro Reis. Será um momento
muito especial de louvor e gratidão a Deus.
Procure hoje mesmo os superintendentes para
fazer a sua inscrição para o almoço.
Cantina da Igreja
Funcionará, neste domingo, até às 14h, em
função das eleições, e haverá o nosso já
tradicional almoço.
Ministério de Educação Cristã
O ministro de Educação Cristã, Rev. Isaías
Cavalcanti, convoca todos os membros para
a reunião em 20 de Outubro, às 15 horas,
no Salão Àlvaro Reis. Agenda: Programação
da EBD (Adultos e crianças) para 2019.
Recital de Música
Em comemoração dos 501 anos da
Reforma Protestante, teremos na próxima
quinta-feira, dia 11, ás 18:30h, o Recital
Didático de Órgão: “A importância do
Órgão no Culto Reformado”, com a
organista Ilene Rittano. Participe com a sua
família!

EBD - SUPERINTENDÊNCIA
DEPARTAMENTO ADULTO 2018!
É com muita alegria
que agradecemos ao
Senhor por ter nos
sustentado
até
aqui.“Estamos quase
ao final de nosso
projeto que teve início
em 2016 - Saber,
2017 - Santificar, e agora 2018 - Servir!
Iniciamos hoje o último módulo deste
projeto, e queremos louvar ao Senhor que
nos sustentou em todos os momentos com
sua mão forte. Apreendemos muito com
este trabalho, muitos irmãos envolvidos nos
preparativos das lições e nas classes,
dedicando-se a ensinar e apreender, a cada
um destes queridos e amados irmãos fica a
nossa gratidão, sabendo que o Senhor
recompensará a cada um segundo a sua
graça. Aos alunos de nossa EBD, obrigado
pela fidelidade e dedicação ao estudo.
Continuemos firmes no aprendizado em
busca de apreender mais e mais para servir
a Cristo Jesus cada vez melhor. A Deus toda
a Glória hoje e sempre!

O Sistema Presbiteriano – Oficiais Presbíteros e Diáconos

Art. 54 – O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de
cinco anos, podendo ser renovado.
Art. 56 – As funções de presbítero ou de diácono cessam quando:
a. Terminar o mandato, não sendo reeleito;
b. Mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo;
c. For deposto;
d. Ausentar-se, sem justo motivo, durante seis meses, das reuniões do Conselho,
se for Presbítero, e da Junta Diaconal, se for Diácono;
e. For exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a Igreja.
Art. 57 – Aos Presbíteros e aos Diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma
Igreja por mais de 25 anos, poderá esta, por voto da assembleia, oferecer o título de
Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu
cargo, se para ele forem reeleitos.
Parágrafo Único: Os Presbíteros Eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderão
assistir às Reuniões do Conselho, sem direito a voto.
(Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil).

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: Dom 07
Out.
Equipe D: Filipe Agum, Tiago
Trindade, Nelson de Paula, Ricardo Bezerra,
Rosibeti Silva, Sérgio Branco, Tiago Castilho,
Vítor Araújo,
Antônio Gouvêa (Púlpito 8h),
Archidemes Campos (Púlpito 10h30), e
João Luiz (Púlpito 19h).
Qui 11 Out – Filipe Agum
Próxima semana: Dom 14 Out.
Equipe A: Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade, Jorge Gorne, José
Nei, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Ondina
Brasil, Paulo Freitas, Roberto Azeredo,
Amália Maria (Púlpito 8h),
Fernando Toledo (Púlpito 10h30), e
João Márcio (Púlpito 19h).
Qui 18 Out. Paulo Freitas.
Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e
NÃO PERMITA que seu CELULAR ou
CONVERSAS DESNECESSÁRIAS
sejam obstáculos para sua comunhão e
do próximo com o SENHOR. Louve ao
Senhor com toda sua alma; Coloque sua
ansiedade diante de Deus em oração; Abra
seu coração para receber a Palavra de Deus;
Em resumo: Seja Muito Abençoado!
Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto à segurança pessoal e
patrimonial de nossa Igreja. Ao verificar
uma situação anormal ou suspeita avise
de imediato aos vigias e Diáconos para
que as medidas necessárias possam ser
tomadas.
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
Depto Jerusalém – Se reunirá no dia 11/
10, na casa da irmã Maria Helana.
Depto Ester – Se reunirá no dia 13/10, às
14:30h, na igreja. Oficina de forrar caixa de
sapatos.
Depto Ana e Lídia – Se reunirá no dia
17/10, na igreja.
Depto Ebenézer – Se reunirá 17/10
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano:
AMAR, QUAL É O SEGREDO?
Reunião de Estudo e Oração: dentro da
programação do ano teremos nossa
próxima Reunião de Estudo e Oração no
dia 9 Out, terça-feira, sobre o tema “Fé”.
O Casal Iaco e Valquíria trará uma reflexão
sobre “Abigail – exemplo de Sabedoria
e Coragem!” Venha participar para
estarmos orando uns com os outros e pelos
outros! Quando nos reunimos para
perseverarmos pelas mesmas causas, nos
fortalecemos no Senhor! Juntos, com Deus,
somos mais fortes! A reunião é aberta a
toda a Igreja.
Reunião Preparatória XXII RECCC: Vai
ser realizada junto com a Reunião de Estudo
e Oração, dia 9 Out. Casais previstos para

Liturgia

Sociedade Internas

ir ao Reencontro no Mont Blanc – Porto
Marina Resort, em Itacuruçá, de 26 a 28
Out 18, programem-se para estar presentes.
Nessa reunião também serão passadas
informações adicionais, importantes, sobre
o evento.
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.
Consolai-vos uns aos outros – em virtude
do falecimento, no último dia 28 de
Setembro, do Sr Jorge Lauro Bazeth,
irmão do nosso Encontreiro Altair, da
Dulcinete, o ECCC manifesta o desejo de
que o consolo do Senhor, alcance toda a
família menor e maior, firmando-os nesse
momento de dor, nas Escrituras 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.
OÁSIS
Não falte! Ensaio do grupo de louvor
amanhã 08/10 às 17h. Participe!
Reunião de oração: 08/10 às 19h. Venha
orar com a família Oasiana pelo nosso país,
igreja e motivos pessoais. Não perca esta
oportunidade!
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
UPH
União Presbiteriana de Homens
Nossa reunião de outubro será no dia 21,
às 17h. Receberemos o Presbítero Maurício
Buraseska para uma meditação sobre os
ensinamentos de Deus para conosco. Não
Faltem! Não esqueça que estamos
recebendo a sua per capita, no valor de R$
23,00. Procurem o tesoureiro sr. Jonas.
CONFIANÇA
EM
JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
FRATERNAL.
UCP
União de Crianças Presbiterianas
ECOS DA CATEDRAL
Todos fomos chamados com um
propósito. Todos temos dons. Vamos
descobri-los e pôr em prática? É exatamente
isso que estamos fazendo em
nossos pequenos grupos - ECOS. Estudo,
comunhão, oração e serviço ajudam muito
neste caminho. Se junte a um dos grupos e
cresça. Você vai perceber a diferença e não
abrirá mão deste tempo juntos. Nosso
contato: ecos@catedralrio.org.br.

Culto Devocional
- 8h “LOUVAREI AO SENHOR DURANTE A
MINHA VIDA...” (SALMO 146.2)
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvai ao SENHOR,
porque é bom e amável cantar louvores
ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico
de louvor. (Salmo 147.1)
Congregação: “Aleluia! Louva, ó minha
alma, ao SENHOR..” (Salmo 146.1)
Todos: “Louvarei ao SENHOR durante
a minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo
146.2).
03 HNC – “A Igreja em Adoração”
Oração de Adoração
Abertura da AGE

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS
TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)
CONSAGRAÇÃO DE VIDA E BENS AO SENHOR
32 HNC – “O Deus Fiel”.
Oração de Consagração: Diác. Antônio
Gouvêa
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: Mateus 5.8 - Presb. Guilherme
Simon
Coral Simonton
TEMA DA MENSAGEM
“Limpos de Coração”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“...SEDE FERVOROSO DE ESPÍRITO,
SERVINDO AO SENHOR.” RM 12.11
(RM 12.11)
Cântico – “Quero que valorize”
Quero que valorize o que você tem,
Você é um ser, você é alguém.
Tão importante para Deus.
Chega de ficar sofrendo angústia e dor,
Esse teu complexo inferior,
Dizendo, às vezes, que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. (bis)
Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você
Até com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis.
Aí você pode então perceber
Que pra Ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante,
Exalte ao Senhor.
Você tem valor:
O Espírito Santo se move em você!
Você tem valor...
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h Prelúdio

ADORAÇÃO
AO DEUS TRINO
Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Porque os atributos invisíveis
de Deus, assim o seu eterno poder, como
também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o
princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas...”
(Romanos 1.20)
Mulheres: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.” (João 1.1)
Homens: “Ele estava no princípio com
Deus. Todas as coisas foram feitas por
intermédio dele, e, sem ele, nada do que
foi feito se fez.” (João 1.2-3).
Coral: “Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação; pois,
nele, foram criadas todas as coisas, nos
céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo
foi criado por meio dele e para ele.”
(Colossesnses 1.15-16).
Todos: “Ele é antes de todas as coisas. Nele,
tudo subsiste. Ao Deus único e sábio seja
dada glória, por meio de Jesus Cristo,
pelos séculos dos séculos. Amém!.”
(Colossesnses 1.17; Romanos 16.27.)
26 HNC – “Deus Grandioso. ”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO
DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Portanto, não vos
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que

COM O

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)
49 HNC – “Linda Melodia.”
Oração de Consagração: Diác. Archidemes
Campos
Pastorais

EDIFICAÇÃO NA
PALAVRA DE DEUS
Leitura Bíblica: Cl 1.13-23 - Presb. Renan
Jardim
Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“Igreja Povo Livre, Santo E Salvo”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

CONTRIÇÃO
COM O DEUS SANTO
Dirigente: “Examine-se, pois, o homem a
si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba
do cálice; pois quem come e bebe sem
discernir o corpo, come e bebe juízo para
si.” (I Coríntios 11.28-29)
Congregação: “Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos
nos enganamos, e a verdade não está em
nós. Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
( I João 1.8-9).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral | Oração pela Pátria

COMUNHÃO
CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão
51 HNC – “A Cristo Adorai”
Cântico - “Glória Pra Sempre
Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor.
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá.
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor.
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ministração do Vinho
266 HNC – “Rude Cruz ”
Cântico - “Fala a Minha Alma”
Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor !
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador !”
Faze-me bem disposto
Para te obedecer,
Sempre louvar teu nome
E dedicar-te o ser

Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.
Como na antigüidade
Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar.
AO

DEDICAÇÃO
DEUS SUPREMO

Cântico - “Te Agradeço”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.
Homens:
Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido
Em meu lugar,
Te agradeço, Jesus,
Te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço!

Faze-me ouvir bem manso,
Bênção Apostólica
Em suave murmurar:
Tríplice Amém
“Na cruz verti meu sangue
Poslúdio
Para te libertar”.
Recessional
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”
“Monumento precioso onde esplende o teu amor, esta Ceia é simbolismo do teu
gesto redentor”. Rev. Jerônimo Gueiros
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Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

“CELEBRAI COM JÚBILO AO SENHOR...”
SL 100.1

Congregação: “Uma geração louvará a
outra geração as tuas obras e anunciará
os teus poderosos feitos.” (Salmo 145.5)

Prelúdio – “Lugar Secreto”
Tu és tudo o que eu mais quero,
O meu fôlego Tu és.
Em Teus braços é o meu lugar,
Estou aqui, estou aqui.
Pai, eu amo Tua presença,
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos, eu
Confio em Ti, confio em Ti.

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque é
bom e amável cantar louvores ao nosso
Deus; fica-lhe bem o cântico de
louvor.” (Salmo 147.1)

Quero ir mais fundo, leva-me mais perto
Onde eu Te encontro no lugar secreto.
Aos Teus pés me rendo,
Pois a Tua glória eu quero ver.
Pai, eu amo Tua presença,
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos
Eu, Confio em Ti, confio em Ti.
Quero ir mais fundo… 2x
Tudo o que eu mais quero é Te ver,
Me envolve com Tua Glória e poder.
Tua Majestade é Real,
Tua voz ecoa em meu ser.
Tudo o que eu mais quero é Te ver… 2x
Quero ir mais fundo…
Convite à Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e
Rei; bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)
Congregação: “Todos os dias te bendirei
e louvarei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.2)
Dirigente: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 145.3)

Cântico – “Venha o Teu Reino”
Nosso Pai,
Que o Teu nome seja mantido Santo.
Venha o Teu Reino.
Dá-nos hoje
O alimento necessário pra viver
O pão de cada dia
Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixes cair
Em provações severas,
Mas livra-nos do mal.
Venha o Teu Reino, Faça-se Tua vontade,
Seja assim na Terra como é no Céu.
Nosso Pai…
Venha o Teu Reino...
Porque o Reino, o Poder e a Glória
São Teus para sempre!
Amém... 3x
Cântico – “Oh! Quão Lindo Esse Nome É”
No início eras a Palavra,
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória.
Cristo, em Ti se revelou.
Oh! Quão lindo esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh! Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é!
Oh! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus!
Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar.

Liturgia

Oh! Quão maravilhoso é. (2x)
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh! Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é,
Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus! (2x)

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!

A morte venceste, o véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora, Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo estás.
És invencível, Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!

Celebrarei a Ti, ó Deus, no meu viver
Cantarei e contarei as Tuas obras,
Pois por Tuas mãos foram criados,
Terra, céu e mar e todo ser que neles há!

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

Toda a Terra celebra a Ti
Um cântico 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: Diác. João Luiz

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

Pastorais

Poderoso esse nome é...

Motivos de Oração

Oração de Adoração

“TRAZEI OFERENDAS E ENTRAI NOS
SEUS ÁTRIOS.” SL 96.8
Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim
de uns tempos trouxe Caim do fruto da
terra uma oferta ao SENHOR. Abel, por
sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. Agradou-se o
SENHOR de Abel e de sua oferta. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus mais excelente
sacrifício do que Caim; pelo qual obteve
testemunho de ser justo, tendo a aprovação
de Deus quanto às suas ofertas. Por meio
dela, também mesmo depois de morto,
ainda fala.” (Gênesis 4.3-4; Hebreus 11.4)
Cântico – “Consagração”
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou,
De gratos louvores
Transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego

“CLAMA A MIM E
RESPONDER-TE-EI..” JR 33.
Cântico – “Que Amor É Esse”
Eu estou em tua presença,
Pra Te adorar e Te amar.
Só de ver os teus olhos nos meus,
Eu me rendo em total consagração.
Que amor é esse, capaz de abrir mão
Do bem mais precioso que alguém pode ter:
O seu próprio filho!
Que amor é esse, não mediu sacrifícios
Para me salvar e para restaurar,
A minha vida por inteiro
Eu estou em tua presença…
Que amor é esse, capaz de abrir mão...
Incomparável amor,
Que incendiou meu coração.
Amor que me transforma e que me faz
vencer.
Que amor é esse, capaz de abrir mão...
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Altair Bazeth
Cântico – “Aleluia”
Pai eu quero Te amar, Tocar o Teu coração
e me derramar aos teus pés.
Mais perto eu quero estar Senhor,
E Te adorar com tudo que eu sou,
E Te render glória e aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Quando lutas vierem me derrubar,
Firmado em Ti eu estarei
Pois Tu és o meu refúgio ó Deus!
E não importa onde estiver
No vale ou no monte adorarei
A Ti eu canto glória e aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Senhor, preciso do Teu olhar,
Ouvir as batidas do Teu coração
Me esconder nos Teus braços ó Pai!
Toda minha alma deseja a Ti,
Junto com os anjos cantarei.
Tu és Santo, exaltado, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
TEMA DA MENSAGEM:
“”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“SERVINDO A CRISTO COM
ALEGRIA” SL 100.2
Cântico – “É De Coração”
Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou,

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
e se as palavras não mostrarem
como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor, é de coração!
Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali
Pra me resgatar.
Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou!
É de coração tudo o que eu disser...
Encerramento da AGE
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio “As Trevas Estremecem”
Paz, encontrei a paz,
Os ventos cessaram
Ao ouvir Sua voz.
Paz que acalmou o mar,
As ondas cessaram
com o poder da Sua voz!
Jesus, Jesus, as trevas estremecem.
Jesus, Jesus, Não temerei.
Teu vento sopra em mim,
Tudo eu dou a Ti, outra vez cantarei:
Jesus, Jesus...
Teu nome é luz e as trevas fugirão,
Não há outro nome igual.
Com o Teu poder pra sempre reinarás,
Não há outro nome igual.

Segunda-feira 08: João 4.7-15
Terça-feira 09: Marcos 3.13-19
Quarta-feira 10: Colossenses 2.20; 3.4
Quinta-feira 11: Lucas 6.27-36

Sexta-feira 12: 1 Samuel 25.1-12
Sábado 13: Lucas 5.27-32
Domingo 14: 1 João 3.16,17

Aniversário de Nascimento
Hoje: Claudio Kansogo Makiadi; Giovana Luna Paz de Oliveira, Maria Gabriela Martins Mynssen
Miranda de Freitas, Priscila Paulo, Regina Lúcia da Silva Passos, Rubyard Carvalho, Vinícius da Silva
Ramos.
Seg 08: Édina de Carvalho Freire, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira, Guilherme Charles
dos Santos, Karen Abdo de Campos, Maria Eduarda Nogueira Vasconcellos Miranda de Freitas,
Maria Odete de Jesus Pimenta.
Ter 09: Cathia Dias Moreira da Rocha, Maria José Chiappini Vilas, Maria Madalena Torres de Azevedo,
Mateus Tajra de Mello Costa, Miguel Teixeira dos Santos Camboim, Rafaela Santos de Lima Alvarenga,
Diác. Sérgio Branco Pereira, Thaiz Níbrega Teles da Silva.
Qua 10: André Bráglia de Oliveira Mazzolenis, Diác. Archidemes Campos, Danilo de Apocalypses
Vianna, Débora dos Santos do Nascimento, Hugo Gripp Couto Bastos, José Maria de Jesus,
Marcelo Duarte da Silva, Maria da Penha Cataldo Terra, Natália Borges da Costa.
Qui 11: Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo Marcos da Silva.
Sex 12: Amanda Luíza Lima Santiago, Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, Presb. Guilherme Simon, João
Luiz Pereira Domingues, Júlia Almeida Santos, Lucy Clara Lima Sathler, Márcio José Constâncio
Justo, Margarete Rose Brandão Silva, Maria José Rufino Lourenço, Maria Odette, Elethério Cordeiro.
Sáb 13: Antônia Souza Werling de Oliveira, Dalvina Souza de Almeida, Daniel da Cunha Bezerra,
Isaías Palermo, Mariana Morais Abdo, Mônica Maria Generino de Melo Sathler, Vera Lúcia Barreto
Corrêa.
Aniversário de Casamento
Hoje: Maria Eunice de Oliveira Souza e Geraldo de Oliveira Souza.
Seg 08: Talita Franco Rodrigues e Celso da S. Rodrigues.
Ter 09: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos e Marcelo Jardim de Vasconcellos.
Qui 11: Monique Nascimento dos Santos Farias e Boaz de Matos Farias.
Sex 12: Augusto Cesar Leão Ferreira de Barros e Phebe Oliveira Guidi de Barros,
Luiz Carlos Correa e Yochabel Machado de Souza Correa.
Sáb 13: Diác. Carlos Cândido da Silva e Maria Zoraya de Freitas Lemos.

Jesus, Jesus...
Teu nome é luz... 2x
Jesus, Jesus...
Recessional

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, Elza Ferreira
Lobo
2Outros Motivos: Eleição de Presbíteros, Eleições Estadual e Nacional.

Constância é a palavra-chave.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Cláudio Aragão;
19 horas Rev. Isaías Canvalcanti.
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Jorge Apocalypse; 10h30min: Presb. Roberto Corrêa;
19 horas: Presb. André Lima.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Amália Sena - Creizi de Souza; Noite: Adriana
Rocha

Texto base: Efésios 4: 14-19
“ (...) para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos
com poder, mediante o seu Espírito no homem interior”. Ef. 4: 16
Ao escrever esse texto, Paulo deseja profundamente ver a igreja de Éfeso fortalecida
interiormente pelo Espírito Santo de Deus. E assim Deus deseja que seja conosco como
igreja. Que sejamos uma igreja fortalecida nEle. Uma igreja que não viva apenas de aparência,
fingindo algo que não é. Isso só é possível de acontecer quando Cristo habita
verdadeiramente em nosso coração e estamos enraizados no amor dEle (versículo 17). A
raiz de uma árvore tem como função retirar a água e nutrientes que a planta precisa do
solo, ou seja, é o que dá vida a ela, se tiramos uma raiz de uma planta, ela morre. O amor
dEle só pode ter raiz em nosso coração quando nós compreendemos minimamente a
intensidade do amor do Pai por nós (versículo 18).
Nas nossas relações interpessoais, só conhecemos bem uma pessoa quando nos
relacionamos profundamente com ela. Quando dedicamos tempo a ela. Quando estamos
constantemente junto dessa pessoa. E não é diferente com Deus. Só o conheceremos
verdadeiramente, só saberemos reconhecer sua Voz e seu desejo para nossa vida quando
tivermos intimidade com Ele. O grande problema é que na maioria das vezes falta
constância no nosso relacionamento com o Pai. Enquanto isso, possuímos muito mais
dessa constância com as nossas séries, nossos livros, nossas saídas com amigos, nosso
futebol e outras atividades da nossa vida. Quanto mais convivemos com uma pessoa,
mais características dessa pessoa nós tendemos a possuir, e assim é com Deus. Quanto
mais intimidade, mais parecido com Ele nos tornamos. Cristo deseja que provemos a
plenitude da presença dEle. Ele deseja e anseia por ter um relacionamento íntimo conosco.
E não há possibilidade de sermos, como igreja, uma boa noiva, se não temos intimidade
com o nosso noivo. E esse é o relacionamento mais importante de nossas vidas, precisa ser
nossa maior prioridade. Só assim provaremos da Plenitude do Pai e passaremos a conhecer
melhor do Seu amor que excede todo entendimento.
Carol do Vinícius
Freedom: A UMP agradece a todos os envolvidos na execução desse projeto evangelístico
que está em seu 4º ano e tem alcançado cada vez mais pessoas. Sem vocês colaboradores,
voluntários, doadores e patrocinadores desse projeto não seria possível. Fica registrado o
nosso muito obrigado e até o próximo ano!
Culto Jovem: Essa semana não teremos culto jovem devido ao feriado, mas continue nos
acompanhando nas redes sociais para ficar informado das nossas programações. Facebook:
https://www.facebook.com/umprio/ e Instagram: umprio

