Editorial

dos rituais pagãos da própria idolatria.
Quando esses comem alimentos oferecidos
aos ídolos (Santos, entidades dos cultos afrobrasileiros etc), sua consciência fica
contaminada.
Aquilo que, para alguns crentes de corinto,
era uma fonte de orgulho, tornava-se um
instrumento que prejudicava a outros, os
escandalizava.
Embora a consciência não seja infalível,
é uma questão muito séria violá-la ou tentar
outros a violá-la. Ao afirmar: “... nunca mais
comerei carne...”, o apóstolo Paulo salienta
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o princípio fundamental do amor: buscar o
Transformando corações
bem de outras pessoas mais do que o nosso
Cristianismo e Comida
próprio bem.
Não escandalize o fraco na fé comendo
“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que
alimentos sacrificados a ídolos. Tenha
deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.” (Romanos 14.17-18)
discernimento espiritual.
O primeiro casal, Adão e Eva, que deu origem à raça humana, foi criado vegetariano.
4.O Alimento Está Relacionado
Deus permitiu que eles se alimentassem de todas as árvores do Jardim do Éden, exceto a
ao Pecado Contra o Corpo, Templo do
árvore da “ciência do bem e do mal.” Eles comeram, desobedeceram à ordem divina.
Espírito Santo.
O primeiro pecado, denominado pecado original, foi a desobediência, mas está
“Não sabeis que sois santuário de Deus e
relacionado à comida. Eva comeu o fruto, deu-o ao seu marido, ele comeu e o pecado se
que o Espírito de Deus habita em vós? (I Coríntios
consumou. Uma comida espiritualmente indigesta. O pecado se configura nos olhos, entra
3.16)
pela boca e envolve o coração!
Nosso corpo é santuário de Deus porque
Só depois do pecado é que o ser humano tornou-se carnívoro e carnal.
o Espírito Santo habita em nós como eleitos
No Antigo Testamento, sob o regime da lei, havia regras divinas muito rígidas quanto
de Deus. O corpo não pode ser maltratado,
à alimentação. Havia animais que eram considerados imundos e sua carne não podia ser
adoecido e destruído por causa de escassez
consumida. No contexto do Novo Testamento, sob a graça, no cristianismo, há um ensino
ou excesso de alimento, a ingestão de
diferenciado sobre alimentação. O alimento faz parte da nossa vida física e tem interferência
bebidas alcoólicas, o uso de drogas, fumo,
na nossa vida espiritual. Precisamos cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito
automedicação etc.
Santo, com uma alimentação saudável, equilibrada e regular.
1. A alimentação Está Relacionada ao Pecado da Dúvida.
O Cristão não pode ter dúvida ao comer qualquer tipo de alimento. Se tiver dúvida, é
melhor não comer para não pecar. “Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que
faz não provém de fé; e tudo o que não provém de fé é pecado.” (Rm 14.23)
Na dúvida, não coma! Faça-o com segurança, convicção e fé!
2. A Alimentação Está Relacionada ao Pecado do Desprezo e Julgamento
do Outro.
Quem come, não deve criticar, desprezar e julgar quem não come, e vice-versa.
Não podemos julgar e desprezar o servo alheio (servo ou serva de Deus) por causa de
comida.
O apóstolo Paulo afirma: “Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um
crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes; quem come não despreze o que não come; e o que não
come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. (Romanos 14.13)
3. A Alimentação Está Relacionada ao Pecado do Escândalo. (II Co 8.10 e 13).
O cristão não deve frequentar festas pagãs e se alimentar das comidas que são servidas
ali. Os crentes que têm uma consciência fraca são incapazes de dissociar vários elementos
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Dietas exageradas ou abster-se de
alimentar-se devidamente é uma agressão
ao corpo. “Há pessoas que comem para
viver; outras vivem para comer.” Não
devemos através da comida, danificar o
santuário do Espírito Santo, o nosso corpo.
5.O Alimento Está Relacionado
ao Pecado da Gula.
Comer compulsivamente, sem controle
nem limite, é pecado. Pode ser um pecado
saboroso, mas é pecado nocivo à saúde
espiritual. Gula é o vício de comer ou beber
em excesso, é o descontrole diante da
comida. É ingerir alimento além da
necessidade orgânica.
O apóstolo Paulo enfatiza que glutonaria
é obra da carne: “Ora, as obras da carne são
conhecidas e são: ... bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes à estas...” (Gálatas 5.19-21).
A palavra recomenda: “Comei de tudo:
e não tudo. Não há restrição a nenhum tipo
de alimento, até se quiser seguir o cardápio
de João Batista: gafanhoto e mel silvestre.
A palavra ensina: “Comei de tudo o que se
vende no mercado...” (I Coríntios 10.25).
Que tudo em nossa vida, inclusive comer
ou beber, tenha uma dimensão espiritual:
seja para a glória de Deus!
“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de
Deus.” (I Coríntios 10.31)
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Efetivo

Notícias Gerais

Caros Visitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 28, às 18h. Pastores e
presbíteros estão convocados, e a igreja,
convidada a orar por sua liderança espiritual.
Agradecimento à Igreja
Nosso coração é grato à igreja pelo carinho
conosco, em especial, neste momento de
falecimento. Sentimos o cuidado de Deus
em cada palavra, lágrima conosco
derramada, abraço, a igreja presente e isso
faz muita diferença. Nadir, Walter, Viviane,
Guilherme e Gabriel Barros Santos.
29º aniversário do Movimento Oásis
O Oásis foi organizado no dia 18 de
novembro de 1989 com objetivo de integrar
solteiros adultos, divorciados e viúvos. A
ideia nasceu de um pequeno grupo de
pessoas sós e apresentando para o Rev.
Guilhermino Cunha que compreendeu a
ideia e necessidade. Atualmente o
Movimento Oásis desenvolve atividades
como: devocionais, reuniões de Oração,
Acampamentos, passeios, grupo de louvor,
vigílias, reuniões sociais, culturais e Oásis fora
dos portões. Com estes encontros as
pessoas se integram à Igreja, e conhecem o
amor de Deus. O movimento Oásis
participa ativamente de todas as atividades
da igreja. Muitos nos conhecem como o
“grupo dos Sós”, mas como diz a nossa
mentora espiritual Mis. Leninha Maia: “Oásis
é o grupo de quem não está só”. E tudo
isso porque entendemos que “Ele”, o nosso
Deus se importa conosco. Se você é solteiro
(acima de 35 anos), viúvo ou divorciado não
fique sozinho, venha para o Oásis. Saia do
comum e venha viver o extraordinário de
Deus. Oásis é vida, valorização, Integração,
Doação e amor.

“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

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.
“Ministério de Intercessão”.
O ministério de Intercessão convida à igreja,
para vigília nesta sexta- feira dia30, das 18h
às 24h. “Tema: Porque os olhos do Senhor
repousam sobre os justos, e seus ouvidos
estão abertos às suas súplicas.” 1 Pedro3.12.
Venha perseverar conosco em oração. É
tempo de gratidão.
Cantata de Natal das Crianças!!!!
Queridos
pais/responsáveis,
o
departamento infantil já iniciou os ensaios
pra nossa cantata de Natal com as crianças,
cantaremos lindas melodias e contaremos a
verdadeira história de natal, o nascimento
do nosso Salvador, Jesus Cristo, presente
de Deus!
Nossos ensaios acontecem todos os
domingos, logo após o Culto Infantil, pela
manhã, e antes da escola dominical.
Aguardamos vocês todos os domingos a
partir das 9h, na sala 2 do subsolo. Vem
com a gente, esperamos vocês! Que Deus
nos abençoe!

No 4o com Deus - HOJE!!!!
“E todo aquele que ouve estas minhas
palavras e não as pratica será comparado a
um homem insensato que edificou a sua casa
sobre a areia;“e caiu a chuva, transbordaram
os rios, sopraram os ventos e deram com
ímpeto contra aquela casa, e ela desabou,
sendo grande a sua ruína". (Mateus 7.26 e
27)
Os ventos fortes ocorrerão, a
chuva, tempestades e a inundação também.
Somos entregues todos os dias em
perseguição por aqueles que ainda vivem sob
as sombras, daquele que jaz, mesmo estando
religiosamente frequentando uma igreja. Pela
misericórdia de Deus a esta Nação, ainda
não sofremos perseguições como relatadas
em TROJAN, nosso evento passado.
No entanto, há uma visão míope
sobre questões claras do Evangelho ou uma
cegueira instalada pelo que se é alimentado
diariamente onde vivemos. Somos levados
muitas vezes sem percebermos, por
VENTOS de doutrinas diversas que se
baseiam em terrenos arenosos. Mas vindo a
tempestade, será tarde demais, pois as bases
se desconstroem diante de Deus.
Esquecemos que a Verdade, conhecida, nos
livrará da escravidão (João 8.32). Mas até
lá, vimos e veremos eventualmente um
quadro subliminar do que ocorrerá na
Grande Tribulação... "E sereis entregues até
por vossos pais, irmãos, parentes e amigos;
e matarão alguns dentre vós. De todos sereis
odiados por causa do meu nome".(Lucas
21.16 e 17).
Hoje é o último evento, com
o Presbítero LUIZ CASEIRA, com o tema
VENTOS, às 17h30. Traga um amigo para
ser abençoado também. Se puder, veja antes
pelo YouTube o filme "A Onda", (Die
Welle, 1981, de Alex Grasshoff). No 4o
com Deus, o melhor lugar para se estar.
Missão Caiuá
Reunião na próxima 3afeira, às 14h, no Salão
Álvaro Reis. Estará conosco a Secretária de
Ação Social da Confederação Nacional de
SAFs sra. Walda de Oliveira Carvalho.
Todos estão convidados!
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Culto de Gratidão do Movimento Oásis
Hoje, no culto vespertino, às 19 horas
teremos um culto de gratidão ao nosso
Deus pelos 29 anos do Movimento Oásis.
Com participação do Ministério de Louvor
da UMP, Coral da SAF, APÁS e Oásis.
Venha participar conosco! Logo após o
culto
teremos
momentos
de
confraternização no hall da Igreja.
Culto da Semana
Quinta-feira, às 18:30h, com ministração de
Estudo pelo Rev. Renato Porpino. Venha
aprender mais da Palavra de Deus.

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. 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. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

O Sistema Presbiteriano – Ministro do Evangelho

Art.30 - O Ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, representada no
Presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da Palavra de Deus, administrar os
sacramentos, edificar os crentes e participar, com os presbíteros regentes, do governo e
disciplina da comunidade. Parágrafo Único - Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao
ministro, de Bispo, Pastor, Ministro, Presbítero ou Ancião, Anjo da Igreja, Embaixador,
Evangelista, Pregador, Doutor e Despenseiro dos Mistérios de Deus, indicam funções
diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício.
Art.31 - São funções privativas do ministro:
a) administrar os sacramentos; (Batismo e Ceia)
b) invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus;
c) celebrar o casamento religioso com efeito civil;
d) orientar e supervisionar a liturgia na Igreja de que é pastor.
Art.32 - O ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na Igreja, deve conhecer a
Bíblia e sua teologia: ter cultura geral; ser apto para ensinar e são na fé; irrepreensível na
vida; eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres; ter vida piedosa e gozar de bom
conceito, dentro e fora da Igreja.
Art.33 - O ministro poderá ser designado pastor-efetivo, pastor-auxiliar, pastor-evangelista
e missionário.
§ 1º - É pastor-efetivo o ministro eleito e instalado numa ou mais Igrejas, por
tempo determinado e também o ministro designado pelo Presbitério, por prazo definido,
para uma ou mais Igrejas, quando estas, sem designação de pessoa, o pedirem aos Concílios.
§ 2º - É pastor-auxiliar o ministro que trabalha sob a direção do pastor, sem jurisdição
sobre a Igreja, com voto, porém no Conselho, onde tem assento ex-officio, podendo,
eventualmente, assumir o pastorado da Igreja, quando convidado pelo pastor ou, na sua
ausência, pelo Conselho.
§ 3º - É pastor-evangelista o designado pelo Presbitério para assumir a direção de
uma ou mais Igrejas ou de trabalho incipiente.
§ 4º - É missionário o ministro chamado para evangelizar no estrangeiro ou em
lugares longínquos na Pátria

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: Dom 25
Nov. - Equipe C: Roberto Marinho,
Willians Araújo, Antônio Renato, Carlos
Cândido, Charles Mattos, David Pereira, João
Henrique, Leandro Trindade, Lilian Canto
(Púlpito 8h), Mário Sérgio (Púlpito 10h30), e
Sérgio Santos (Púlpito 19h) . Qui 29 Nov.
– Roberto Marinho
Próxima semana: Dom 02 Dez. - Equipe
D: Filipe Agum, Tiago Trindade, Antônio
Gouvêa, Archidemes Campos, João Luiz,
Nelson de Paula, Ricardo Bezerra, Rosibete
Silva, Sérgio Branco (Púlpito 8h), Thiago
Castilho (Púlpito 10h30), e Vitor Araújo
(Púlpito 19h) . Qui 06 Dez. – Filipe Agum
Reunião de Oração - Nesta segunda-feira,
26 Nov., às 19h, estaremos reunidos na Sala
da JD para estudar a Palavra do Senhor e
para buscarmos sua presença em oração,
agradecendo pelas incontáveis bênçãos e
sustento sobre nossas vidas, e também
interceder por problemas, enfermidades e
outras questões que tem nos incomodado.
Venha estar conosco, ofereça ao Senhor esse
tempo especial de comunhão, crescimento na
Palavra e de intercessão.
Culto ao Senhor - Seja Muito Benvindo à Casa
de Deus. Aproveite esse momento precioso e
único de Culto ao máximo, e NÃO
P E R M I T A
q u e
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.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Deptº Dorcas - reunião hoje, às 16h.30, na
sala da SAF.

Deptº Ilka Paiva - reunião dia 28, 4ª feira,
na casa da Edna.
Reunião Executiva- dia 29, 5ª feira, na sala
do Conselho.
Reunião Plenária- dia 6 de dezembro, às
13h.30 Momento Ana e às 14h.30 Plenáriacom eleição da Diretoria para 2019 em
segunda convocação. Você que é sócia da
SAF está convocada a comparecer.
Congresso Anual da Federação Rio sábado dia 1/12, das 9h às 16h , na Igreja de
Vila Isabel.
Bazar da Amizade- dia 8/12, sábado, das
10h às 15h. Reserve a data.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
Última Reunião Mensal: será na próxima
terça-feira, fechando o Tema do Ano,
abordando o assunto “A Luta do Século –
A Batalha entre Pais e Filhos”, baseado
no livro “Casamento à prova de Filhos”. Uma
reflexão em quatro “rounds”, percorrendo a
vida de nossos filhos do nascimento até a fase
do “ninho vazio”. A reunião é aberta para
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. Tivemos muita procura e a
quantidade de mesas disponibilizadas foram
todas preenchidas. Procure o Casal Rejane e
João Gomes para deixar seu nome na lista
de espera.
XXIII RECCC – Foi Lançado no último
Reencontro e será no Hotel Porto Real –
Mangaratiba – RJ – de 25 a 27 de Outubro
de 2019. Nosso Preletor é o Pr Atilano
Muradas, da Igreja Batista Getsêmani (Belo
Horizonte). As inscrições estão abertas e a
procura está muito boa. Por isso garanta logo
a sua vaga para não ficar na lista de espera.
Ficha de inscrição e maiores detalhes procurar
o Casal Rejane e João Gomes.
ANOTE AÍ... e venha estar conosco:
2/12 – Cantata de Natal do Coral do
ECCC às 19:00h - “Vimos Sua Glória”.
4/12 – Última reunião do ECCC de 2018 –
Contando as bênçãos recebidas.

Liturgia
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8/12 – Bazar da Amizade a partir das
10:00h. O ECCC estará com a Barraca do
Bolinho de Bacalhau e Rosquinha
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 – o ECCC
solidariza-se nesse momento de pesar com
os casais de Encontreiros Walter e Viviane e
Leila e Ricardo Bezerra, em virtude do
falecimento, no último dia 13 de novembro,
da mãe do nosso Conselheiro, a estimada
LEILA Gomes de Barros Santos. A Cerimônia
da esperança Cristã foi realizada no dia 15
de novembro no Cemitério Memorial do
Carmo, onde muitos marcaram presença
junto aos familiares enlutados. Que o consolo
do Senhor, para toda a família, menor e
maior, esteja firmado na Escritura que diz:
“Palavra fiel é esta: que, se morrermos com
ele, também com ele viveremos.” (2 Tm 2:11)

Reunião de oração: 26/11, às 19h. Venha
orar com a família Oasiana pelo nosso país,
Igreja, e motivos pessoais. Não perca esta
oportunidade!
Não fique só! Participe! O Oásis ama
você!

OÁSIS

Agradecemos a Deus pela reunião ocorrida no
dia 18.11! Foi uma bênção! A reflexão bíblica
foi trazida pelo nosso querido irmão,
diác.Roberto Marinho, que muito nos edificou!
Nossas reuniões acontecem sempre aos
terceiros domingos na sala da UPH, às 17h30.
Anuidade por contribuição individual:
este é o nome da antiga Taxa per capita! Todo
sócio da UPH-Rio precisa contribuir com os
trabalhos da nossa Federação! O valor é de
apenas R$ 23,00. Procure o nosso tesoureiro,
Jonas de Souza.
Confraternização de fim de ano: fique
atento aos próximos informes. A diretoria está
organizando a última reunião em clima festivo
para agradecermos a Deus juntos pelo ano
de 2018. Aguardem a divulgação da data!
Nossos encontros semanais têm nos
fortalecido como família da fé além de nos
permitir crescer como cristãos. Nossas
reuniões acontecem na Tijuca, Leme, Centro,
Vila Isabel, Laranjeiras, Guadalupe, Barra da
Tijuca, Caxias e Niterói.
Gostaria de visitar um dos nossos ECOS?
Fale
conosco
através
do
email: ecos@catedralrio.org.br.

Momento de Ação de Graças. Hoje, Dia
25/11/2018, às 19h , o Movimento Oásis
convida toda a igreja para o Momento de
Ação de graças pelo seu vigésimo nono
aniversário de abençoada existência.
Participe!!! Traga seus amados e amigos, para
compartilhar conosco deste momento especial
na vida do Oásis.
Diretoria 2019: Foi eleita a diretoria para o
exercício de 2019 e agradecemos a Deus por
estas vidas dispostas para o serviço do
Senhor. Deus os abençoe.
Presidente: Bernadeth Maria Cardoso. Vice
presidente: Elza Pimentel. 1ª secretária.
Sandra Lino. 2ª secretária: Maria Adélia
Ferreira. Procuradora: Irani Pereira de Souza.
Comemorações do Natal. Convidamos à
Igreja a participar do almoço em
comemoração do Natal. Dia 16/12/2018,
às 13h na IPRJ. Salão Álvaro Reis. Inscrições
abertas. Oasianos, inscrevam-se !!!!
Não falte! Ensaio do grupo de louvor
amanhã 26/11, às 17h. Participe!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
Eleição da Diretoria- nesse domingo, dia 25
de novembro, nós teremos a nossa eleição
para a diretoria do ano de 2019. È importante
que todos os membros da UPA-Rio
compareçam e participem. O horário de início
é 17:00h. Não se atrase!!!
EBA - Todo domingo, às 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que, às vezes, nos deixam
dúvidas! Programe o seu despertador, tome
aquele café reforçado e venha participar dessa
classe conosco!
UPH
União Presbiteriana de Homens

Culto Devocional
- 8h Prelúdio

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” (SALMO 9.1)
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória
de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)
Congregação: “Um dia discursa a outro
dia, e uma noite revela conhecimento a
outra noite.” (Salmo 19.2)
Dirigente: “Não há linguagem, nem há
palavras, e deles não se ouve nenhum
som;” (Salmo 19.3)
Todos: “No entanto, por toda a terra se
faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda
para o sol,” (Salmo 19.4)
27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”
1ª, 2ª e 3ª estrofes
Oração de Adoração

“... O QUE CONTRIBUI, COM
LIBERALIDADE....”
(ROMANOS 12.8)
113 HNC – “Achei Um Bom Amigo.”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Aux de Diac.
Lilian Canto
Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” (SALMO 55.1)
Motivos de Oração
Solo: Ilem Vargas
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DÁ-ME ENTENDIMENTO, SEGUNDO
A TUA PALAVRA.” (SALMO 119.169)
Leitura Bíblica: Hc 3.17-19 - Presb. Olympio
Bezerra
Solo: Ilem Vargas
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
“... SEDE FERVOROSOS

DE ESPÍRITO,
SERVINDO AO SENHOR.”
(CL 3.24)

Cântico: “Buscai Primeiro o Reino de Deus
Buscai primeiro o reino de Deus
E a sua justiça,
E acrescentadas estas coisas vos serão.
Aleluia! Aleluia!
Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia! Aleluia!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h -

NA

EDIFICAÇÃO
PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Assuero Silva
Coral Canuto Regis

Prelúdio
AO

ADORAÇÃO
DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 108.1)
Mulheres: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 108.2)
Homens: “ender-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.” (Salmo 108.3)
Coral: “Porque acima dos céus se eleva a
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para
além das nuvens.” (Salmo 108.4)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória,” (Salmo 108.5)
9 HNC – “Aleluia ao Deus Triúno.”
Cântico: “Perto Quero Estar”
Perto quero estar,
Junto aos Teus pés
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar.
Tudo que há em mim,
Quero Te ofertar
Mas ainda é pouco eu sei
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias
Adorarei, somente a Ti Jesus
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

AO

CONSAGRAÇÃO
DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e
me der pão para comer e roupa que me
vista, de maneira que eu volte em paz
para a casa de meu pai, então, o
SENHOR será o meu Deus; e a pedra,
que erigi por coluna, será a Casa de Deus;
e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo.” (Gênesis
28.20-22)
32 HNC – “O Deus Fiel.”
Oração de Consagração: Diác. Mário Sérgio

Mensagem: Rev. Renato Porpino
AO

DEDICAÇÃO
DEUS SUPREMO

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

E num só Espírito adoramos a Ti!
Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastorais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
COM DEUS SANTO
Dirigente: “Nossa alma espera no
SENHOR, nosso auxílio e escudo.”
(Salmo 33.20)
Congregação: “Nele, o nosso coração se
alegra, pois confiamos no seu santo
nome.” (Salmo 33.21)
Todos: “Seja sobre nós, SENHOR, a tua
misericórdia, como de ti esperamos.”
(Salmo 33.22)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Prelúdio: “Grande é o Senhor”

“CELEBRAI COM JÚBILO
AO SENHOR...”
(SALMO 100.1)
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do
SENHOR, louvai o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.1)
Congregação: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre.” (Salmo
113.2)
Dirigente: “Do nascimento do sol até ao
ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.3)
Congregação: “Excelso é o SENHOR,
acima de todas as nações, e a sua glória,
acima dos céus.” (Salmo 113.4)
Todos: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3)
Cântico: “Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, salvador,
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo,
Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser,
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei
Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares,
Ao som de Teu nome

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim
Meu Jesus...
Aclame ao Senhor...
Cântico: “Ele é Exaltado”
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus
Eu o louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado
Seu nome louvarei

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!

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

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

Ele é exaltado...

É de coração tudo o que eu disser...

Ele é o Senhor... 2x
Oração de Adoração

“... TRAZEI OFERENDAS E ENTRAI
NOS SEUS ÁTRIOS.” (SALMO 96.8)
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: “É de Coração”
Como descrever,
Como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos
Pastorais

“DE TODO O CORAÇÃO EU TE
INVOCO, OUVE-ME, SENHOR.”
(SALMO 119.145)
Motivos de Oração
Cântico: “Sonda-me, Usa-me”
Sonda-me, Senhor e me conhece,
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a Tua Palavra
E enche-me, até que em mim
Se ache só a Ti, então,
Usa-me, Senhor! Usa-me!
Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas

Como abrigo no deserto,
Como Flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar,
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor!
Usa-me
Sonda-me, Senhor e me conhece...
Como um farol que brilha à noite...
Sonda-me,
Quebranta-me,
Transforma-me
Enche-me e usa-me
Como um farol que brilha à noite...
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” (SALMO 119.18)
Leitura Bíblica: Jó 42.10-13 - Presb. Getro
Cunha
TEMA DA MENSAGEM
“O senhor mudou a Sorte de Jó!”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
(SALMO 100.2)
Oração pelos Oasianos
Grupo de Louvor Oásis - “Exulta o
Mundo Em Seu Fulgor”
Coro da SAF, Oásis e APAS - “Hoje Sou
Feliz”.
Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio “Oh! Happy Day”
Recessional

Segunda-feira 26: I Pedro 3.8-12
Terça-feira 27: Salmo 92.12-15
Quarta-feira 28: Lucas 7.36-50
Quinta-feira 29: Salmo 119.9-16

Sexta-feira 30: I Pedro 1.17-23
Sábado 01: Efésios 2.4-7
Domingo 02: Salmo 116.5-9

Aniversário de Nascimento
Hoje: Elcelir Quintanilha Santos, Fernanda da Silva Rocha, Lídia Dias Macedo, Olívio
Cesar de Melo Silva, Pedro Henrique Gonçalves Rodriguez.
Seg 26: Isabella-Lee Nascimento dos Santos.
Ter 27: Carla Micheline Alcântara Pereira, Daniel Teixeira de Jesus, Laís de Souza Argôlo,
Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Nefertite de Oliveira Sampaio,
Ruth Pessanha Vianna.
Qua 28: Irene Ferreira de Gusmão, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha, Rogéria da
Silva Guimaraes.
Qui 29: Aída de Souza Dutra, Ana Beatriz de Oliveira Pereira, Regina Célia Normando
Aureliano.
Sex 30: Beatriz Mesquita de Souza Leão, Eloide Jorge de Mattos, Maiara Lauriano Julião,
Nathalia Simões Rangel.
Sáb 01: Evódia Ribeiro de Oliveira, Gabriel Luiz Ramos Couto de Souza, Inês Regina
Nogueira Guebel, Isabel Cristina Moraes Gomes, Luiz Felipe Lopes Spesanes, Marilda
Fernandes de Brito, Nelson Lopes de Oliveira.
Aniversário de Casamento
Hoje: Rachel Clara de Araújo Maguela e Leonardo Morais Maguela.
Seg 26: Presb. Paulo Cézar Athanázio da Silva e Edna Vitória Castilho da Silva, Carla
Ribeiro Tavares e Marcos Eliezer Baglia de Oliveira, Antônio Carlos Oliveira Bruno e
Ana Cecília Rocha Bruno.
Ter 27: Walfrido Souto Maior Monteiro e Maria de Fatima Rodrigues Souto Maior Monteiro.
Qua 28: João Augusto Duarte Oliveira e Rhode Bertolossi Biato Oliveira.
Qui 29: Zeny Purificação Martorel e Rafael Martorell Martorell.
Sáb 01: Jorge Maia Mendes da Silva e Dircilene Santos Maia Mendes da Silva.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Diác. Gerbe Gomes, Edineia Bastos, Maria
Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Presb.
Guaraci Sathler.
Outros Motivos: Eleição de Diáconos, Pelo Estado e pelo Brasil.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: saías Cavalcanti; 19 horas:
Rev. Rebato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Paulo Raposo 10h30min: Presb. Carlos Soares
19 horas: Presb. Guaraci Satlher.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Ednalda Cruz; Noite: Andréa Simões

Deus não é um “pretinho básico”.
Deus não é um “pretinho básico”.
Ele não combina
com qualquer coisa.
Transformando
corações
Mas, infelizmente, vivemos como se Ele fosse uma peça que cai bem com tudo o que
decidimos manter no nosso guarda roupa.
O chamamos de Senhor, mas o tratamos como servo das nossas escolhas.Ele que se
adapte ao nosso temperamento, aos nossos vícios, às nossas preferências artísticas, ao
nosso grupo de relacionamento, aos nossos conceitos existenciais e ao nosso ritmo de
vida. Ele que entenda que a nossa agenda não dá trégua para conversas demoradas, que a
nossa rotina exige encontros esporádicos, que nossos outros mestres também ocupam
parte do nosso coração e que temos simpatia por infinitos caminhos, intuindo que podemos
harmonizá-los sem deixar ninguém chateado. Afinal, não tem porquê complicar, né?
Se Ele não gostar de algo, é só focar no cuidado das estrelas e voltar assim que
terminarmos de brincar com o pecado. Estas palavras parecem desrespeitosas, mas retratam
como muitos de nós encaramos a jornada espiritual. Deus tem sido compreendido como
um “cara mente aberta” que entende que não dá pra levar a Bíblia a sério. Isto é uma
realidade muito triste.
Se não mergulharmos no evangelho, se não conhecermos a graça, se não
carregarmos a Cruz, se não praticarmos o que aprendemos com o Eterno, se não seguirmos
Jesus com uma paixão avassaladora, se não morrermos pro nosso ego, se não nos
arrependermos da nossa rebelião contra o Amor, jamais experimentaremos o que é andar
com o Altíssimo.
Que a humildade nos coloque de joelhos, que a santidade nos mantenha de joelhos,
que a adoração flua enquanto estamos de joelhos e, que de joelhos, agarremos nas mãos
do Salvador.
Thiago Grulha
Day OFF: O final do ano está chegando e nosso encerramento chegando!! Estaremos
juntos no nosso tradicional DAY OFF de final de ano .. Um dia inteiro em Teresópolis
para confraternizarmos com churrasco e muita comunhão.. Fale com a diretoria e garanta
seu convite com um preço especial no 1º Lote!!
DIRETORIA 2019: Foi eleita a nova diretoria da UMP para 2019 e ficou composta
assim: Presidente: Pedro Henrique (Peíque); Vice Presidente: Adrizia Muniz; 1º Secretário:
Miguel Camboim; 2ª Secretária: Ana Luiza; Tesoureira: Aline Gomes.. Que Deus abençoe
a nova diretoria!! Estejamos em oração pela diretoria de 2019.

