Editorial

Embora as Escrituras pontuem
constantemente sobre a fragilidade da nossa
fé e inclinação para o pecado (Sl 51.5; Rm
7.15-25), uma realidade ainda maior deve
manter a nossa fé viva. Trata-se do fato de
que Deus é o nosso socorro tanto na hora
da tribulação, quanto em meio à tentação
(Sl 46. 1- 3; 1 Co 10. 13).
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Força na fraqueza
Quando o apóstolo Paulo falou sobre a força presente na fraqueza, estava instruindo
à igreja a admitir suas limitações, incertezas e fragilidades, quer as de ordem imposta pela
força externa dos males do tempo presente, quer as que surgem de distorções pessoais,
afinal, nem sempre fazemos o que é bom, como desejamos. “Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco,
então, é que sou forte.” (2 Co 12. 10).
No núcleo da mensagem do Evangelho, encontramos o arrependimento, que é
uma das mais maravilhosas obras da Graça. “Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento
para a salvação, que a ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo produz morte.” (2 Co 7. 10). Afinal,
o verdadeiro arrependimento nasce de uma tristeza, que se origina na percepção do
entristecimento de Deus com nossas atitudes “Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau
perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.” (Sl 51. 4). O
arrependimento é o primeiro sinal positivo da força que nasce na fraqueza. Pois, somente
aqueles que reconhecem a fragilidade e inconstância de sua própria fé, de seu próprio olhar
e de seu próprio sentir é que estão realmente preparados para serem fortalecidos no homem
interior “Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante
o seu Espírito no homem interior.” (Ef 3. 16).

O socorro de Deus para todos os
seus filhos tem seu clímax em Cristo.
Portanto, Jesus Cristo é o instrumento de
salvação de que nós precisamos para que
nossa fé não esmoreça e para que a vida
não perca o seu sentido. N’Ele reside toda a
nossa força para todos os momentos da
vida “Tanto sei estar humilhado como também ser
honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já
tenho experiência, tanto de fartura como de fome;
assim de abundância como de escassez;tudo posso
naquele que me fortalece.”(Fp 4. 12-13).
Para que possamos nos valer desse
auxílio, precisamos primeiramente
compreender que, sem Ele, nada é possível
fazer para a nossa salvação “Eu sou a videira,
vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele,
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis
fazer.” (Jo 15. 5). Somente quando
reconhecemos, por meio do seu Espírito,

Este processo de crescimento é um projeto de Deus para a nossa vida, “Pois esta é
a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição” (1 Ts 4. 3) e acontece, em
geral, pela via da luta pessoal contra a própria inclinação pecaminosa, “que cada um de vós saiba
possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem
a Deus.” “Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne. Porque a carne
milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que,
porventura, seja do vosso querer (1 Ts 4. 4- 5; Gl 5. 16- 17).
Nossa natureza transformada é testada por meio de muitas tentações desta vida e,
por isso, devemos constantemente reequilibrar nossa relação com Deus, por meio da oração
e meditação na Palavra “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca.” (Mt 26. 41).
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nossa necessidade e fraqueza é que
alcançamos a força para nos levantar e
prosseguir rumo ao alvo da nossa vida, “Não
que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a
perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para
o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado;
mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que
para trás ficam e avançando para as que diante de
mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. (Fp 3.
12-14).
A vitória de Cristo é nossa única
garantia de sucesso. Não se trata do que
fazemos, mas de confiarmos no que Ele fez.
Portanto, mesmo em meio a tristezas,
angústias e decepções, devemos ter a firme
certeza de que elas acontecem em razão do
pecado humano... Cabe a nós,
arrependermo-nos dos nossos pecados e
clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça,
a fim de perdoarmos os outros... Não
consegue? Peçamos em oração, pois o
Senhor nos fortalecerá para toda a boa obra.
Mesmo sendo frágeis como somos, Ele nos
dará força para deixarmos os discursos
vazios e para abraçarmos a realidade de uma
vida nova que O agrade.
Rev. Renato Porpino
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Caros Visitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Reunião do Conselho.
O Conselho reúne-se na próxima quarta-feira,
dia 7, às 18 horas. Pastores e presbíteros estão
convocados. Os irmãos, candidatos ao
diaconato, Charles Mattos, Elias Santos, Jonas
de Souza, Jorge Camacho, José Arteiro,
Luciano Azevedo, Luiz Cláudio, Luiz
Henrique, Marcelo Figueiredo, Sílvio Corrêa,
Valdir Terra e Walter Cascardo estão
convidados pelo Conselho para comparecer
à reunião a fim de receberem orientação sobre
o ofício diaconal.
Composição das Mesas Receptoras e
Apuradora de votos da Assembleia Geral
Extraordinária, para eleição de Diáconos da
IPRJ, em 11 de novembro de 2018
Mesas Receptoras de votos:
Mesa 01 - Presb. Jorge Lima de Apocalypses
(presidente) e Antônia Werling (secretária)
Mesa 02 - Presb. Luís Monteiro da Costa
(presidente) e Maria de Jesus Barros
Monteiro (secretária).
Mesa 03 - Presb. Ruy Fonseca Coelho
(presidente) e Evanilde Silva Rodrigues
(secretária).
Mesa Apuradora de votos.
Presb. Gelbson V. Improta, Presb. Olympio
Bezerra, Presb. Altair L. Bazeth, Diác.
Adolfo Guilherme S. Correia, Diác. João
Henrique Gomes e Presb. Guaraci Sathler
(Vice presidente do Conselho )
Obs: Solicita-se aos mesários, (Mesas
receptoras de votos), que no domingo da
eleição, cheguem à Igreja um pouco antes
das 08h (oito horas), para receberem
instruções de votação.
Exposição “Arte de Mulheres” - Profa.
Maria Helena Sathler Gripp, que acontecerá
nos dias10 e 11 de novembro, das 10h às
18h e das 8h às 19h respectivamente, no
Salão Álvaro Reis. Agende e visite-nos, sua
presença é importante para nós!

Atos do Conselho.
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu e instruiu os novos presbíteros
eleitos na AGE de 07/10/2018, nos
termos do art. 114 da CI/IPB.
2. Recebeu e aprovou o Demonstrativo
Financeiro de SET/2018.
3. Recebeu solicitação do Presb. José
Ribamar e concedeu licença, por prazo
indeterminado do seu mandato de
presbítero, com fulcro no art. 56, alínea
“d” da CI/IPB, combinado com a nota
remissiva 39, resolução SC 54-118. A
solicitação de licença é para cuidar da
sua saúde.
4. Recebeu a solicitação e aprovou a
cessão do Templo para o casamento
de Gustavo Lessa Moser e Rayane
Henrique Sanc hes; sendo ambos
membros da igreja presbiteriana.
5. Recebeu a solicitação e aprovou a
cessão do Templo para a Conferência
Monergismo, nos dias 14 e 15/12/
2018.
6. Aprovo u o envio de carta do
Presbitério do RJ, oferecendo campo
para licenciatura em 2019, do Sem.
Daniel Gonçalves Pôlo Jardim.
7. Aprovou a revisão da nor ma
“Apresentação de Relatório Anual ao
Conselho”.
Jubilação do Rev. Silvânio Silas
Ribeiro Cabrial.
O Culto de Ação de Graças será no dia 7
de novembro, às 20 horas, na Igreja
Presbiteriana de Brasília – DF. O Rev.
Silvânio convida à Igreja para participar
desse evento tão significativo à sua vida e
família. Louvamos a Deus por sua vida e
pelo seu profícuo ministério! Somos
gratos por sua vida, família e ministério.

Gratidão Harmoniosa.
A Catedral Presbiteriana do Rio e a APAS
agradecem à Ilene Riitano (órgão), Ruth
Santos, Cíntia Fortunato (sopranos), Josué
Martins, Coro da ACM, Isabelle Reis
(Mezzo) Ilem Vargas (tenor, piano e
regência), Artur Capelli (Barítono), Beth
Ganter (Mezzo), Regina Lacerda (piano) e
Coro Sinfônico da APAS pela linda e
comovente apresentação dos Recitais, e
agradece, com igual intensidade ao Coral
Canuto Regis, à Regente Anita Lins, ao
Organista Ilem Vargas e Lenira Leão, ao
Ministro de Música Presb. João Bastos e à
Orquestra, e à Camila Bastos (regência), a
participação linda e abençoadora no culto
alusivo aos 501 anos da Reforma
Protestante. Nesses eventos, a música do céu
encheu à terra e invadiu os nossos corações!
Deus seja louvado por tudo! Que Ele
continue usando a vida de vocês, com arte,
para nossa alegria e para glória do seu nome!
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.

“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
Projeto Caixa de Sapato – Já estamos
recebendo as caixas. E este ano iremos
visitar e presentear os idosos do Lar
Samaritano, o Clube dos Paraplégicos e
crianças da IP de Nova Belém, em Japeri.
O prazo para entrega: 22 de novembro, até
o Culto de Ações de Graças. Capriche!
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Adote Uma Criança Doando Uma Bolsa
no Acampamento da UCP
Está chegando mais um acampamento da
nossa UCP, que acontecerá entre os dias 14 a
18 de novembro, em Bananal, no Vale de
Bênçãos. Temos muitas crianças que gostariam
de participar, mas a família não tem condições
de pagar o acampa. E se Deus quiser, mais
uma vez não vamos deixar ninguém para
trás! O tema deste acampamento as crianças
conhecem bem: Os incríveis heróis da
Bíblia. O valor é de R$ 320,00. As inscrições
estão abertas e se você quiser ajudar adotando
uma criança que não pode pagar, é só procurar
o tio Dudu ou tia Leninha.
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!
Convocação Para Eleição da Diretoria do
Oásis 2019
A diretoria do Oásis convoca os seus sócios
para se reunirem em Assembleia a ser realizada
no dia 11 de novembro, às 17 horas para
eleição da diretoria 2019. Pedimos todos os
Oasianos que não se atrasem.
Agendamento de salas na igreja
Para solicitar o agendamento de uma sala
na igreja é preciso enviar um e-mail para
agenda.igreja@catedralrio.org.br., contendo
as seguintes informações: nome do evento,
a data e a hora, a sala solicitada, o tempo de
utilização, a quantidade de pessoas previstas
e o contato com o responsável pelo evento.
Lembrando que as marcações não são mais
realizadas pela secretaria da igreja.

Dirão o sim do amor
Nossos irmãos, diácono Marcelo Castro e
Viviane se casarão no próximo domingo, dia
11, em Cerimônia no Culto Vespertino. Dirão
o sim diante de Deus, da família, da igreja e
dos amigos.
Projeto de Evangelização Pé na Estrada
em Alto Jequitibá – O Ministério de Missões
organizou o Projeto de Evangelização e a
equipe pela graça de Deus estará retornando
hoje. O Rev. Renato Porpino e a Mis. Leninha
Maia estão participando da equipe com os
nossos jovens. É uma grande oportunidade
de confraternizar e despertar vocações.
Continuemos em oração pelo retorno.
Projeto Caixa de Sapato – Já estamos
recebendo as caixas e organizando a nossa ida
nos seguintes lugares para a evangelização: Clube
dos Paraplégicos, Lar Samaritano e IP de
Nova Belém em Japari. Em Breve iremos
informar as datas das entregas para viabilizar
aqueles que querem ir. Não deixe para cima
da hora. Capriche a sua caixa! Alguém através
do seu gesto estará sorrindo por causa do seu
amor. Estaremos recebendo até o dia 22 de
novembro.
Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados na
publicação de matéria em nosso boletim. O
prazo de entrega do material é sempre até às
quartas-feiras, às 12h. Na semana que há
feriados a secretaria da igreja comunica o prazo
de entrega através do boletim dominical, que
é o meio oficial de comunicação. O material
deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br.
Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um instrumento
de evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O atraso
na coleta do material compromete todo o
processo. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:Dom 04
Nov - Equipe D: Filipe Agum, Tiago
Trindade, Antônio Gouvêa, Archidemes
Campos, João Luiz, Sérgio Branco, Thiago
Castilho, Victor Araújo, Nelson de Paula
(Púlpito 8h), Ricardo Bezerra (Púlpito 10h30),
e Rosibeti Silva (Púlpito 19h) . Qui 08Nov18
– Victor Araújo
Próxima semana: Dom 11 Nov - Equipe
A: Marcelo Magalhães, Leonardo
Trindade, Amália Maria, Fernando Toledo,
João Márcio, Marcelo Freitas, Paulo Freitas,
Roberto Azeredo, Jorge Gorne (Púlpito 8h),
Ondina Brasil (Púlpito 10h30), e Luiz Cláudio
(Púlpito 19h) . Qui 15 Nov – Roberto
Azeredo
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da Reunião
Ordinária de Novembro, na próxima segundafeira, 05 de novembro de 2018, às 19h. Nesta
oportunidade vamos realizar a eleição da
Diretoria para o ano de 2019. Cremos que o
Senhor chama, prepara e vocaciona cada um
de nós para este ministério. Venha em oração,
pronto para servir ao Senhor com seus dons,
talentos e tempo.
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 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.

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
Querida Presidente Adriana Maia - receba
o abraço carinhoso da sua SAF Rio. Pelo seu
aniversário. Rogamos a Deus ricas bênçãos
sobre sua vida.
Reunião Plenária – dia 8, quinta–feira, às
13:30h, Momento Ana, na sala Miriam
Duffrayer; 14:30h plenária, com eleição da
nova diretoria de 2019. Contamos com sua
presença, querida sócia.
Arte de Mulheres - dias 10 e 11. Vernissage
dia 10, sábado às 10h Salão Álvaro Reis.
Venha prestigiar esse evento.
Culto ao Senhor – dia 10, sábado às 14:30h,
na Igreja de Copacabana , comemoração do
aniversário de Maria Auxiliadora Vargas,
presidente da Federação Rio.
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 última
Reunião de Estudo e Oração no dia 13 de
novembro, terça feira, sobre o tema “Fé”.
O Pb Jorge Apocalypses trará uma reflexão
sobre “a vida de Jabez” Venha participar para
estarmos orando uns com os outros e pelos
outros! Quando nos reunimos para

Liturgia
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perseverarmos pelas mesmas causas, nos
fortalecemos no Senhor! Juntos, com Deus,
somos mais fortes! A reunião é aberta a
toda a Igreja.
Confraternização de Final de ano: será um
almoço natalino no dia 1º de Dezembro
aqui na Catedral. O investimento será de R$
70,00 por casal. Procure seu convite, a partir
de hoje, com o Casal Rejane e João Gomes
para adquirir seu ingresso e garantir sua
participação.
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.
OÁSIS
Eleição: Convocação: Dia 11 de novembro
às 16h teremos a nossa Assembleia geral
extraordinária para eleição da diretoria de
2019. Este é um momento de grande alegria!
Participe!
Hoje teremos reunião participativa de
diretoria! 04/11 às 16h.Venha participar
deste momento onde você receberá notícias
importantes do Movimento Oásis e poderá
apresentar a sua proposta . Vamos lanchar
juntos!!!! Traga algo gostoso e junte-se a nós!
Não falte! Ensaio do grupo de louvor
amanhã 05/11 às 17h. Participe!
Reunião de oração: 05/11 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 17:30 na sala da
UPA! Não se atrase e traga um amigo

EBA - Todo domingo, às 9h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que às vezes nos deixam várias
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
HOJE, 04/11/2018, estão todos os sócios
da U.P.H. convocados para nossa
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, às
17,00 horas em 1ª convocação e as 17,30 em
2ª convocação para 1) Prestação de Contas
de 2018; 2 Eleição da Diretoria para 2019.
Não Faltem. Não esqueçam que estamos
recebendo a sua per capita, de 2018, 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
Os Incríveis - Heróis da Bíblia- Nosso
acampamento está chegando!! No dia 14/11
esperamos todas as pequenas pra uma viagem
INCRÍVEL!! Horário de chegada na igreja
às 19:30, não se atrase!
Festa Temática- Nossa festa temática do
acampamento já tem tema escolhido e será
Super- Herói! Venha com a fantasia do seu
herói favorito!!
Marcha para Missões: Todo domingo
realizamos nossa marcha para missões. Nos
ajude com uma contribuição para nossa
caixinha!!
Visite:Visite nossa página no Facebook ou
no Instagram (UCP-Rio) e dê uma curtida!
Temos muitas novidades!!!

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” (SL 9.1)
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de
todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)
Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei
em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu
cantarei louvores.” (Salmo 9.2)
Todos: “Glorificar-te-ei, pois, entre os
gentios, ó SENHOR, e cantarei louvores
ao teu nome.” (Salmo 18.49)
4 HNC – “Culto à Tindade.”
Oração de Adoração

“... O QUE CONTRIBUI, COM
LIBERALIDADE....”
(RM 12.8)
289 HNC – “Quem Irá?.”
Oração de Consagração: Diác. Nelson de
Paula
Pastorais
“...DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”
(SL 55.1)
Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“...DÁ-ME ENTENDIMENTO, SEGUNDO
A TUA PALAVRA.”
(SL 119)
Leitura Bíblica: Lucas 19. 28 - 46 - Presb.
Luís Monteiro
TEMA DA MENSAGEM
“A Compaixão e a Ira Santa de Jesus.”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“...SEDE FERVOROSOS DE ESPÍRITO,
SERVINDO AO SENHOR”
(RM 12.11)
Cântico: “A Paz do Senhor é o Que
Nós Queremos.”
A paz do Senhor
É o que nós queremos,
Eu quero para mim e pra você.
O amor do Senhor
É o que dividiremos,
Porque todo esse amor
Não cabe em mim.
Eu quero é lhe dizer,
Que Deus gosta de você,
Seja qual for a situação.
(Bis)
As promessas do Senhor
Duram para sempre
E Ele prometeu que vai voltar.
Tudo passará,
Só o amor é eterno,
Eterno como Deus,
O nosso Pai.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

CONTRIÇÃO
COM DEUS PELA MEDIAÇÃO
DE CRISTO

Culto Matutino
- 10:30h 47 HNC – “Louvor e Glória.”

Prelúdio

ADORAÇÃO

AO

CORDEIRO

DE

DEUS

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Depois destas coisas, vi, e eis
grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos, povos
e línguas, em pé diante do trono e diante
do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas,
com palmas nas mãos;” (Apocalipse 7.9)
Mulheres: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Apocalipse 7.10)
Homens: “Todos os anjos estavam de pé
rodeando o trono, os anciãos e os quatro
seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram
a Deus,” (Apocalipse 7.11)
Coral: “dizendo: Amém! O louvor, e a
glória, e a sabedoria, e as ações de graças,
e a honra, e o poder, e a força sejam ao
nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Apocalipse 7.12)
Pastores: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse 5.11)
Presbíteros: “proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipse 5.12)
Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS DA
PROVIDÊNCIA
Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há nos
céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e
tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força e
poder; contigo está o engrandecer e a tudo
dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças
te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Porque quem sou eu, e quem é o
meu povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de ti, e das tuas mãos to damos.” (I
Crônicas 29.11-14)
307 HNC – “A Santa Peleja.”
79 HNC – “Glória ao Salvador.”
Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Bezerra
Pastorais
Apresentação dos Candidatos ao
Diaconato
NA

EDIFICAÇÃO
PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Mt 3.13 - 17 - Presb.
Adibe Santos
Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“O Batismo de Jesus.”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos
de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Filipenses 4.6-7)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO
COM DEUS POR MEIO
CRISTO

Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.
Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei
A vida eterna com Deus.

DEDICAÇÃO AO DEUS TRINO
Cântico: “Alto Preço”
DE JESUS

Ministração do Pão:
157 HNC – “Segurança em Cristo.”
Cântico: “Em Amor Por Mim”
Este é o Meu corpo partido por ti,
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come, e quando fizeres,
Faze-o em amor por Mim.
Este é o Meu sangue vertido por ti
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe, e quando o fizeres,
Faze-o em amor por Mim.
Ministração do Vinho:
226 HNC – “A História de Cristo.”
Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida;
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.
E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui.
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Prelúdio

“CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR...” (SALMO 100.1)
Convite à Adoração
Dirigente: “Cantai ao SENHOR, todas as
terras; proclamai a sua salvação, dia após
dia.” (I Crônicas 16.23)
Congregação: “Anunciai entre as nações a
sua glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas,” (I Crônicas 16.24)
Dirigente: “Porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível mais
do que todos os deuses.” (I Crônicas
16.25)
Congregação: “Tributai ao SENHOR, ó
famílias dos povos, tributai ao
SENHOR glória e força.” (I Crônicas
16.28)
Todos: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios; adorai o
SENHOR na beleza da sua santidade.”
(I Crônicas 16.29)
Cântico: “Ao Que é Digno.”
Ao que é digno de receber a glória.
Ao que é digno de receber louvor.
Ao que é digno de receber a glória.
Ao que é digno de receber louvor.
Levantemos nossas mãos e adoremos
A Jesus, Cordeiro de Glória!
Exaltemos sua incomparável majestade,
Ao que vive pra sempre,
Ao grande Eu sou,
A Jesus!!!

“TRAZEI OFERENDAS E ENTRAI NOS
SEUS ÁTRIOS.” (SALMO 96.8)
Cântico: “Atos 2.”

Nós estamos aqui
Tão sedentos de Ti
Vem ó Deus, vem ó Deus,
Enche este lugar.
Meu desejo é sentir.
Teu poder, Teu poder.

( 2x)

Então vem me incendiar.
Meu coração é Teu altar.
Quero ouvir o som do céu,
Tua Glória contemplar
Então vem me incendiar.
Meu coração é Teu altar,
Quero ouvir o som do céu.
Tua Glória contemplar.
Te damos honra,
Te damos glória,
Teu é o poder
Pra sempre, amém!
Cântico: “Maranata.”
Tu és a minha luz,
A minha salvação,
E a Ti me renderei.
Se ao teu lado estou
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei.
Ôô, ôô, ôô
Tu és Santo, ó Senhor!
Ôô, ôô, ôô
Tu és digno de louvor!
Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar,
Para sempre reinarás, aleluia!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem Senhor Jesus!
Oração de Adoração

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)
Cântico: “Entrega.”
Te dou meu coração,
E tudo que há em mim.
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
e meus direitos dou,
O orgulho vou trocar
pela vida do Senhor.
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Eu canto esta canção
de entrega a Ti, Jesus,
e o que o mundo dá
eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
a Teu nome dar louvor,
sentir Tua alegria,
partilhando Tua dor.
Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rosibeti Silva

E renova, e renova um espírito inabalável
Derrama sobre nós o Teu Espírito (2x)
Quero aprender com meus erros
E não mais cometê-los
Sei que não vai ser tão fácil
Mas difícil é continuar no erro
E viver no mesmo desespero
E ficar para trás.
Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus
Eu quero ser, eu quero ser
Um homem segundo o coração de Deus
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” (SALMO 119.18)
Leitura Bíblica: Fp 4.10-20 - Presb. Dário
Porto
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

“DE TODO CORAÇÃO EU TE INVOCO,
OUVE-ME, SENHOR...” (SALMO 119.145)

Incomparável amor
Que incendiou meu coração
Amor que me transforma
E que me faz vencer

Motivos de Oração

Que amor é esse..

Pastorais

Cântico: “Cria Em Mim.”
Cria em mim, ó Deus, (2x)
Um coração puro,

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha
TEMA DA MENSAGEM
“A gratidão abra caminho para novas
Bênçãos”

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
(SALMO 102.2)
Cântico: “Ele Vem Pra Te Salvar.”
Diga para os temerosos,
Não há nada a temer.
Poderoso é o teu Senhor
Quando clama Seu nome
Ele então virá.
Ele vem pra te salvar,
Ele vem para te salvar.
Diga ao cansado, o teu Senhor virá
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar,

Ele vem para te salvar
Contempla ao Senhor e te levantarás
Ele vem para te salvar
Diga para os abatidos, não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor,
Quando clama Seu nome
Ele então virá
Ele é o teu refúgio em meio às lutas
Um escudo na tempestade
Uma torre na tristeza
Fortaleza em meio à batalha
Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda-feira 05: Filipenses 1.27-2.4
Terça-feira 06: I Coríntios 6.9-11; 13.4-7
Quarta-feira 07: Salmo 110
Quinta-feira 08: Gálatas 6.2-10

Sexta-feira 09: Mateus 16.1-4
Sábado 10: Marcos 1.16-22
Domingo 11: João 15.12-17

Aniversário de Nascimento
Hoje: Enísio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz de Oliveira, Samuel Gonçalves Dias
Júnior, Zenilda de Souza Tardin.
Seg 05: Fabiana Leite Rabello Mariano, Presb. Getro Ferreira da Cunha, Laura Leal de
Moura, Lídia da Silva Menezes, Luiz Fernando Dias Macedo, Thiago Martins de Paula.
Ter 06: Aline Salvaterra Magalhães, Cristiana da Rocha Carvalho, Dolores Targino Marques,
João Cardoso, Mathilde Belon de Azevedo.
Qua 07: Adriana da Silva Alves, Denise Mateus Tenney, Gessy José da Silva, Maria Eduarda
de Assunção Mesquita, Maria Salete de Carvalho da Costa Serafin, Priscila Cristina Ferreira
de Sá, Diác. Thiago Castilho Moreira Silva, Viviane do Carmo Bittencourt.
Qui 08: Gabriel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos, Jorge Antônio Bonfim de Camargo,
Samuel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos.
Sex 09: Alita Costa Martins, Keler Cristina de Figueiredo da Silva, Maria Augusta Alves.
Sáb 10: Adriana Helena C. Araújo, Davi Tucci, Solange Ramos Bastos, Sóstines Dias da Silva.
Aniversário de Casamento
Hoje: Karen Salazar Livio Marotta e Marcelo Donato dos Santos Marotta.
Seg 05: Silvana Cardoso Vieira Couto e Marcelo Ferreira Vieira Couto, Catharine Pinto de
Apocalypses Cordeiro e Edécio Nogueira Cordeiro Filho.
Ter 06: Rosane Perez Faillace e Humberto Faillace Neto, Maurício Ricardo Pinho Gomes e
Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes.
Qua 07: Alexandre Tadeu Jorge de Mattos e Cláudia Maria Lopes de Mattos.
Qui 08: Iran Borges e Tânia Cristina Paiva Borges.
Sex 09: Marilena Machado de Souza e João Guerra de Souza, Diác. Ricardo Cândido
Bezerra e Leila Barros Cândido Bezerra, Genildo Gandra Lourenço e Maria José Rufino
Lourenço, Josimar Alves Botelho e Isabel Cristina da Silva Botelho, Cristóvão Joaquim da
Silva e Norma Gomes da Silva.
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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, Iracema Ferreira,
Romilda Lemes.
Outros Motivos: Eleição de Diáconos, Eleições Estadual e Nacional.

Mantendo a fé
É tentador pensar na
fé como uma fórmula
mágica. Se você acumular o
suficiente, ficará rico, saudável
e terá uma vida feliz com
respostas automáticas para
todas as suas orações. Mas a
vida não funciona assim.
Como prova, o autor de
Hebreus apresenta um
lembrete comovente do que
constitui a “verdadeira fé”,
repassando a vida de alguns gigantes da fé do Antigo Testamento (Hebreus 11).
ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19
horas Rev. Isaías Cavalcanti
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Mauricio Buraseka 10h30min: Presb. Altair Bazeth 19
horas: Presb. Fernando Lopes.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Mary Lins; Noite: Creusa Póvoa - Adriana
Rocha

“Sem fé”, o autor diz sem rodeios, “é impossível agradar a Deus” (11:6). Ao descrever
a fé, ele usa a palavra perseverança (v.27). Como resultado de sua fé, alguns heróis triunfaram:
Eles puseram em fuga exércitos, escaparam da espada, sobreviveram a leões. Mas outros
tiveram finais menos felizes: Foram açoitados, apedrejados, serrados ao meio. O capítulo
conclui: “…todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo,
a concretização da promessa” (v.39).
A imagem da fé que surge não se encaixa em uma fórmula fácil. Às vezes, leva à
vitória e ao triunfo. Às vezes, exige uma determinação corajosa para “aguentar a qualquer
custo.” De tais pessoas, “…Deus não se envergonha […], de ser chamado o seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade” (v.16).
O fundamento da nossa fé está sobre a convicção de que Deus tem o controle final
e decerto manterá Suas promessas — quer aconteça nessa vida ou no porvir.
Nosso maior conforto em momentos de tristeza é saber que Deus está no controle.
Extraído Pão Diário
Culto Jovem: Toda sexta às 20h no salão Álvaro Reis. Te esperamos!

