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Ciclos, tempos e estações

Em 2019

Um novo ano... Embora saibamos que nada muda de um dia para outro, existe em
nós uma expectativa por um recomeço, como se a cada novo ano fosse possível reiniciar
nossa vida, como uma nova chance, talvez de acertar mais, corrigir algumas coisas, traçando
novos objetivos e metas, ou resgatando as que ainda não alcançamos. Por mais que o
tempo seja o mesmo (em meses, dias, horas, minutos, segundos...) e ciclicamente se refaça
a cada ano que termina e outro que começa, ele é único e não volta!

1) Semeie!
Na poderosa parábola do semeador, Jesus afirmou que algumas sementes lançadas
à terra caem em terrenos inférteis.
Por conseguinte, nem tudo que plantamos floresce. Eu e você sabemos disso! Ao
longo da vida, não são raros os momentos de desânimo decorrentes de colheitas frustradas!

No início de 2018, o Senhor me fez perceber que, sim há ciclos, tempos e estações
em nossa vida, mas para vivê-los em plenitude, da maneira dEle, não basta caminhar às
margens, em torno de onde Ele está. É preciso estar no centro da Sua vontade, do Seu
querer. Se assim não for, continuamos andando em círculos, apenas margeando, sem avançar
para os novos ciclos, tempos e estações que Deus tem para nós.
A vida com Jesus não é um improviso. Ela é uma jornada de fé, que
envolve crescimento e amadurecimento espiritual, em que absolutamente tudo tem a
ver com Ele, com a única finalidade de glorificar o Seu nome. E só é possível vivê-la
estando no centro da vontade de Deus. Se estamos ali, nos movemos com Ele, quando e
para onde Ele desejar! Precisamos aprender a viver de acordo com essa verdade!
2019 acabou de começar. Se necessário for, repense suas expectativas. Se necessário
for, abra mão dos seus caminhos para dar lugar às rotas que Deus lhe mostrará, e assim
discernir os ciclos, tempos e estações do Senhor na sua vida. De maneira alguma é fácil,
mas é o caminho que vale a pena. Vamos (re)começar?
“Vinde, e tornemos para o Senhor (...). Conheçamos e prossigamos em conhecer o
Senhor;” Os 6:1,3a
Pedro Henrique

Todavia, o mestre de Nazaré também ressaltou que outras sementes germinam e
produzem ótimos frutos! Plante e cuide de cada pequena semente com determinação e
esperança, confiante de que haverá colheita.
“Nenhuma semente é pequena demais para se multiplicar se você estiver disposto
a plantá-la”.
2) Não se deixe seduzir pelo fatalismo!
Indivíduos fatalistas tendem a considerar o destino como um poder sem rosto
que nos aprisiona, esclarece Nouwen.
Todavia, nossa vida não é dirigida por uma força impessoal. Ao contrário, encontrase sob os cuidados. Daquele que “veste os lírios e alimenta os pequenos pássaros”.
Nada, absolutamente, em nossa vida escapa do domínio gracioso e amoroso do
Deus revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré!
Sendo assim, podemos prosseguir com esperança invencível e confiança inabalável,
animados pela convicção de que todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor.
3) Não se conforme!
A Bíblia não comunica mensagem de conformismo. Ao contrário, sua orientação
é no sentido de que devemos enfrentar as adversidades com ousadia e determinação a fim
de construir um mundo melhor, mais humano, esperançoso e saudável.
Diante disso, recuse-se a ceder à tentação do comodismo. Afaste-se de sua zona
de conforto. Descruze os braços e contribua para a emergência de um novo amanhã!

Vôlei - sextas-feiras, às 19h, Leme (próximo ao posto 1)
Acampamento de verão - as inscrições vão começar no próximo domingo, 13/01. Em
breve mais informações

4) Persevere!
Na jornada rumo à realização dos projetos que Deus nos confiou, existem barreiras
a serem superadas e lutas a serem vencidas.

A falta de persistência é implacável!
Portanto, desenvolva alto nível de
comprometimento com seus objetivos e
“prossiga para o alvo”.
Deus!

5) Mantenha a confiança em

Certa feita, os temíveis jebuseus, que
controlavam a cidade de Jerusalém, disseram
a Davi “ você não entrará aqui”. Davi
reafirmou sua confiança no Senhor, ignorou
tal declaração e tomou a cidade.
Dessa forma, perante barreiras
aparentemente intransponíveis e discursos
ameaçadores, eu e você devemos manter
nossa confiança em Deus, e avançar
confiantes no poder do alto. A confiança
em Deus alimenta nosso entusiasmo.
dia!

6) Viva plenamente cada novo

Não se satisfaça com lembranças.
Não passe a vida olhando para trás,
melancólico , aprisionado pela admiração
excessiva por aspectos do passado.
Considere as poderosas palavras do
amado evangelista de Tarso “esqueço aquilo
que fica para trás e avanço para o que está
na minha frente.”

As experiências vividas servem de
ânimo e ensinamento, devemos ser gratos a
Deus por todas elas, mas não podemos
permitir que essas vivências nos aferrem ao
saudosismo paralisante.
Hoje é tempo de novas conquistas!
Prossiga comprometido com os
sonhos que o Senhor colocou em seu
coração.
Concluindo:
“Em certa lápide está escrito :
quando me deparei com a morte, percebi
que não havia vivido”.
Não permita que isso ocorra com
você! Sonhe, planeje, aja, celebre a vida com
vigor e radiância, sempre confiante na Graça
de Deus!
Rumo à 2019, cientes de que “ Deus
já está aqui.
Amém!
Rev. Aloísio Bacelar

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Christian Bitencourt; 19 horas: Rev.
Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan Jardim; 10h30min: Presb. Roberto Corrêa 19 horas: Presb.
Ruy Coelho
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Cleizi de Souza - Mary Lins - Amália Sena Noite: Creuza Póvoa

2

Notícias Gerais

Segunda-feira 07: Mateus 6.9-15
Terça-feira 08: Mateus 11.25-30
Quarta-feira 09: Apocalipse 21.1-5
Quinta-feira 10: Rute 2.8-13

Sexta-feira 11: Romanos 8.28-30
Sábado 12: Hebreus 4.12-16
Domingo 13: Salmo 126

Aniversário de Nascimento
Hoje: Antônio Reis da Silva Freitas, Fernanda Ribeiro Uchoa Teixeira, Giovanna Jovêncio
Ferreira Leite Quaresma, Luiz Antônio Magalhães, Neuza de Souza Farias, Renata Maria
Barreto Martins.
Seg 07: Amanda Casanova Alves da Cunha, Calebe Nascimento Moreira Faria, Julia Maria
Leite Monteiro, Nair Bakes, Nely Raquel França de Mello.
Ter 08: Demétrio Gabriel Constantino Júnior, Edson de Souza Borges, Marcos Gomes
Conde, Rosele Fernandes de Azevedo, Samia Ruveni Garcia Morais, Suzana da Silva
Sant‘Ana.
Qua 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto Prazeres Ribeiro, Cleide Simões
Gouvêa, Dilcea de Souza Borges, Letícia Viana de Alcântara, Luciana Brito de Azevedo,
Presb. Peter Walker Tenney, Thiago Costa Carvalho.
Qui 10: Carlos Eduardo Peixoto de Oliveira Camargo, Dircilene Santos Maia Mendes da
Silva, Eliania Carvalho Pereira Souza Pinto, Elvira Menezes de Lemos, Joaquina Soares
Netto, Maria Ângela de Sousa Mendonça, Rita de Souza Almeida.
Sex 11: Carlos Alberto Cincurá de Andrade e Silva Júnior, Diác. Carlos Cândido da Silva,
Conceição Maria da Silva, Marta Joyce dos Anjos Ferreira, Vania Celestino da Fonseca,
Washington Andrade Maciel.
Sáb 12: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de Freitas,
Pedro Henrique Machado da Costa de Souza.
Aniversário de Casamento
Hoje: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier.
Seg 07: José Adalberto Barbosa Gomes e Josenilda Rosendo.
Sáb 12: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz Barboza e
Edjane Mota de Oliveira.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Presb. Guaraci Sathler, Elenice
Soares, Neide Lúcia Mendes Balocco.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Aniversário da Catedral Presbiteriana do
Rio.
Nossa Igreja, organizada pelo Rev. Ashbel
Green Simonton em 12 de Janeiro de 1862,
comemora 157 anos no dia 12 de janeiro
de 2019, e nós celebraremos a data no
próximo domingo, dia 13, no culto
matutino. O pregador será o Rev. Christian
Bitencourt, Pastor Auxiliar da Igreja
Presbiteriana de Três Corações/MG e
Capitão do Serviço de Assistência Religiosa
do Exército Brasileiro. Vamos adorar ao
Senhor e agradecer pelo profícuo ministério
eclesial da Igreja-Mãe do Presbiterianismo
Nacional. “Um dia de Gratidão por 157

anos de Existência.”

Classe de Novos Membros.
Funciona todo domingo, inclusive janeiro e
fevereiro. São ministradas aulas sobre as
doutrinas básicas da fé cristã na perspectiva
Bíblico – Reformada.
Se você deseja tornar-se membro da Igreja,
procede de outra religião ou denominação,
é necessário fazer o curso na Escola
Dominical. Domingos, às 9 horas, na Sala
da SAF – 2º andar – em frente à rampa.
Concessão do Título de Emerência ao
Presb. Guilherme Simon
A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, por
proposta do Conselho e aprovação da
Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 07.10.2018, nos termos do art. 57 da
CI/IPB, hoje, no culto matutino, estará
conferindo o título de Presbítero Emérito
ao digno presbítero Guilherme Simon,
pelos relevantes serviços prestados à causa
de Cristo nesta amada Igreja. O nobre
irmão atuou por mais de 25 anos como
oficial presbítero evidenciando as
qualificações conforme os ensinos do
apóstolo Paulo em 1ª Tm 3.1-13.

Ordenação, Instalação e Reinstalação
de Oficiais.
No culto matutino de hoje, o Conselho
procederá à ordenação e instalação de
Oficiais Presbíteros:
1 – Presb. Assuero de Oiveira Silva
(Reinstalação);
2 – Presb. Fernando Lopes da Costa
(Reinstalação);
3 – Presb. Olympio Santos Figueiredo
Bezerra (Reinstalação);
4 – Presb. Denilson Laurentino Sevilha
(Reinstalação);
5 – Presb. Iaco Lobo de Souza
(Reinstalação);
6 – Presb. Antonio Procópio de Castro
Gouvêa (Ordenação, Investidura e
Instalação);
7 – Presb. Roberto Leite Marinho
Oficiais Diáconos:
1 – Diác. Charles Mattos dos Santos
(Reinstalação);
2 – Diác. José Arteiro Torres de Mesquita
(Reinstalação);
3 – Diác. Luiz Cláudio Pereira do
Nascimento (Reinstalação);
4 – Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza
(Reinstalação);
5 – Diác. Marcelo Figueiredo de Castro
Freitas (Reinstalação);
6 – Diác. Jorge Carlos Camacho Correa
(Reinstalação);
7 – Diác. Jonas de Souza (Ordenação,
Investidura e Instalação);
8 – Diác. Walter Cascardo Carneiro
(Ordenação, Investidura e Instalação).
Posse das Diretorias, Ministérios,
Cargos e Funções.
No culto matutino serão empossados os
irmãos eleitos para exercer o cargo durante
o ano eclesiastico de 2019.
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Escola Bíblia Dominical de Verão –
2019: “Fir mando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estudaremos “O Credo Apostólico” neste
bimestre.
Datas Temáticas e Professores Convidados:
1) Dom. 06/01 – Eu Creio Deus em
Deus Pai.
( Rev. Isaías Cavalcante);
2)
Dom. 13/01 – Eu Creio em Jesus
Cristo.
(Rev. Antônio José do Nascimento Filho);
3)
Dom. 20/01 – Eu Creio no
Espírito Santo.
(Rev. Guilhermino Cunha);
4)
Dom. 27/01 – Eu Creio na Santa
Igreja de Cristo.
(Rev. Romer Cardoso);
5)
Dom. 03/02 – Eu Creio na
Comunhão dos Santos.
(Sem. Daniel Jardim);
6)
Dom. 10/02 – Eu Creio na
Remissão dos Pecados.
(Rev. Evaldo Beranger);
7)
Dom. 17/02 – Eu Creio na
Ressurreição do Corpo.
(Rev. Lourival Marciano);
8)
Dom. 24/02 – Eu Creio na Vida
Eterna.
(Rev. Renato Porpino.)
Participe da Escola Bíblica Dominical
Com a sua Família.
Ministério de Intercessão.
Ministério de Intercessão, convida toda a
igreja, para estar em vigília das 18h as 24h.
No dia 18, sexta-feira, Tema: “E o Deus da
esperança vos encha de todo gozo e paz no
vosso crer, para que sejais ricos de esperança
no poder do Espirito Santo.” Rm.15.13.
Venha perseverar em oração conosco.
www.juliodeoliveira.com.br
Já está no ar o site que trata de parte da
história deste que foi um marco como
compositor e organista da Igreja do Rio.
Convidamos você para ouvir gravações,
acessar partituras e divulgar este
trabalho, feito para a GLÓRIA DO
SENHOR!,

Agendamento de salas na Igreja
Manteremos a prática dos últimos três anos
através de agendamentos por e-mail. O
prazo para entrega de suas agendas de
atividades para o ano de 2019 é até o dia
31/01/19. Na agenda deverá constar a data
e a hora do evento, o nome do evento, a
sala que necessita, o tempo de utilização
da sala, a quantidade de pessoas
previstas e o contato com o responsável
pelo evento. Mesmo as sociedades internas
que têm os seus eventos fixos deverão enviar
a sua agenda constando os eventos com os
detalhes acima solicitados. A agenda deverá
ser
enviada
para
o
e-mail
agenda.igreja@catedralrio.org.br. A
entrega da agenda fora do prazo
combinado poderá comprometer a
utilização da sala planejada ou até mesmo o
evento da sociedade interna. Solicitamos a
ajuda de todos os irmãos.
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.

Liturgia

Todos necessitam
De um amor perfeito,
Perdão e compaixão.

Mensagem: Rev. Renato Porpino
“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...” SL
100.2
Cântico: “Reina em Mim”
Sobre toda a terra tu és o rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só, meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!
Reina em mim com o teu poder,
Sobre a escuridão,
Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo que sou,
Vem reinar em mim, Senhor!

Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar,
Tem poder pra salvar.
Pra sempre, Autor da Salvação,
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu!
Me aceitas com meus medos,
Falhas e temores,
Enche meu viver.

Sobre o meu pensar,
Tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui,
Vem reinar de novo em mim!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Poder Pra Salvar”

Todos necessitam
De graça e esperança,
De um Deus que salva.

A minha vida entrego,
Pra seguir Teus passos,
A Ti me rendo.
Possa o mundo
Ver brilhar a Luz! Cantamos
Para a glória do Senhor Jesus!
Recessional
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Liturgia

contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)
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.
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Ele vem pra te salvar,
Ele vem para te salvar.
Contempla o Senhor e te levantarás.
Ele vem para te salvar.
Diga para os abatidos:
Não percam a fé.
Poderoso é o teu Senhor
Quando clamar 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 a batalha.

E eu entrego tudo a Ti,
Tudo a Ti.

Oração Silenciosa
Oração Audível

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.

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA,
E EFICAZ...” HB 4.12

Oração de Consagração: Diác. João Márcio
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ SUPLICO
AO SENHOR.” SL 142.1
Cântico: “Ele Vem Pra Te Salvar”
Diga para os temerosos:
Não há nada a temer.
Poderoso é o teu Senhor,
Quando clamar 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.

Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Cântico: “Quebrantado”
Eu olho para a cruz
E para a Cruz eu vou,
Do seu sofrer participar,
Da sua obra vou cantar.

Nomeações para o Ano Eclesiástico de
2019
Ministérios Eclesiásticos.
Ministério de Educação Cristã.
Ministro: Rev. Renato Porpino
Vice-Ministro: Presb. Roberto Corrêa

Congregação Cristo Redentor
Mesa Administrativa
Presidente: Presb. Walter Barros Santos
Vice-Presidente: Presb. Peter Tenney
Secretário: Sem. Vinícius Ramos
Tesoureiro: Presb. Jorge Apocalypses

Escola Bíblica Dominical.
Superintendentes:
Adultos:
Superintendente: Presb. Denílson Sevilha
Vice-Superinendente: Presb. Antônio
Procópio Gouvêa

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar conosco, ligue para
3916-3850. Para falar diretamente com um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:
 Cantina (Vera): 3873,
 Depto. Pessoal (Rose): 3862,
 EBD: 3870,
 Gabinete Pastoral (Denise): 3859,
 Gerência (Diác. Charles): 3863,
 Administração (Viviane): 3874;
 Tesouraria (Luiz Fernando): 3864;
 Informática: 3888,
 Junta Diaconal: 3875,
 Oficina da SAF: 3876,
 Secretaria (Aline): 3865,
 Secretaria (Raul): 3869,
 Secretaria do Conselho (Pb. Paulo
Raposo): 3866,
 Som (Leandro): 3877.
Se você deseja falar com de nossos
pastores, ligue para o Gabinete pastoral

Infância:
Superintendente: Shirley Dias Fonseca
Coelho
Vice-Superintendente: Jaqueline Vinhosa de
Mattos Couto de Souza
Culto Infantil.
Coordenadora: Rachel Dias Fonseca Nobre
Berçário.
Coordenadora: Valéria Ramos Pinto Gorne
CTM – Centro de Treinamento
Missionário.
Diretor: Rev. Isaías Cavalcanti
Vice-Diretor: Presb. Iaco Lobo

O meu Salvador,
Na cruz mostrou
O amor do Pai,
O Justo Deus.

Ministério de Comunicação Social e
Markenting
Ministro: Presb. Luís Alberto Rodrigues
Santos
Vice-Ministro: Presb. André Lima

Pela cruz me chamou,
Gentilmente me atraiu,
E eu sem palavras me aproximo
Quebrantado por seu amor.

Comunicação Social.
Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza
Diác. Marcelo Figueiredo
Diác. Carlos Cândido da Silva

Imerecida vida, de graça recebi,
Por sua cruz, da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, eu estava condenado,
Mas agora pela cruz, eu fui reconciliado.

Marketing.
Mis. Leninha Maia
Cristiane Sevilha
Adrízia Karla Muniz

Impressionante é o seu amor!
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel!

Ministério de Missões e Evangelização.
Ministro: Presb. Walter José G. de Barros
Vice-Ministro: Presb. Peter Tenney

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.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:
Dom 06 Jan. - Equipe A:
Mário Sérgio, Sérgio Branco, José Arteiro,
José Vinícius, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas,
Walter Cascardo,
Jerson Ferreira Neto (Púlpito 8h),
João Henrique (Púlpito 10h30), e
João Márcio (Púlpito 19h).
Qui 10 Jan. – Mário Sérgio
Próxima semana:
Dom 13 Jan. - Equipe B:
Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Luiz Henrique, Rodrigo
Nobre, Rosibeti Silva, Thiago Castilho,
Carlos Cândido (Púlpito 8h),
David Pereira (Púlpito 10:30h), e
João Luiz (Púlpito 19h).
Qui 17Jan. – Leandro Trindade

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.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização da 1ª
Reunião Ordinária de 2019, nesta segundafeira dia 07/Jan, às 19h no Salão Álvaro Reis.
Venha com alegria participar do ofício que
o Senhor colocou em suas mãos, tomando
conhecimento das novidades e nos ajudando
nas decisões para o ano de 2019.

Executiva da Sinodal Rio - dia 7, amanhã,
às 14:30h.

Ordenação e Instalação - Hoje no Culto
das 10:30h os oficiais Diáconos eleitos/
reeleitos participarão do ato de ordenação/
instalação que será realizado perante a Igreja.

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados à Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br

XXIII RECCC – 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 (BH).
Ficha de inscrição e maiores detalhes
procurar o Casal Rejane e João Gomes.

Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, ,

Deptº Jerusalém– dia 10, quinta-feira, às
14:30h, na casa da Zilá
ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Agenda ECCC 2019– A próxima Reunião
(de Abertura) vai ocorrer em 26 de fevereiro,
conforme consta na agenda ECCC 2019,

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Ao Único”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti.
Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele, ministramos o louvor!
Convite à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todas as terras.” (Salmo
100.1)
Congregação: “Servi ao SENHOR com
alegria, apresentai-vos diante dele com
cântico.” (Salmo 100.2)

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!
Cântico: “Alfa e Ômega”
Não há outro como Tu,
Soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reinas sobre a terra e céus.

Dirigente: “Sabei que o SENHOR é Deus;
foi ele quem nos fez, e dele somos; somos
o seu povo e rebanho do seu pastoreio.”
(Salmo 100.3)

És o Alfa e Ômega,
Início e Fim.
És o ar que eu respiro,
Tudo pra mim.
Tu és Jesus, Tu és Jesus!

Congregação: “Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome.” (Salmo 100.4)

Alfa e Ômega,
Início e Fim.
Tudo pra mim!

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Salmo 100.5)
Cântico: “Aclame ao Senhor”
Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.

Oração de Adoração

“... LOUVANDO A DEUS ... COM
GRATIDÃO, EM VOSSO CORAÇÃO.”
CL 3.16
Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um

Liturgia

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO”
Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
300 HNC – “Igreja Militante.”
Cântico: “Jesus, em Tua Presença”
Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti,
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai! (Bis)
O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada
Agora brilha
E cada dia brilha mais.
Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido:
Estamos nós aqui. (bis)
Ministração do Pão
266 HNC – “Rude Cruz.”
Cântico: “Alto Preço”
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.

Sociedade Internas

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.
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
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.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

que pode ser obtida na página da Igreja.
Acesse e imprima sua agenda e programese! Esteja orando pela Diretoria que estará
se reunindo em Janeiro para prosseguir no
planejamento das atividades de 2019.
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.
Atenção, encontreiro! – Você mudou de
endereço, telefone, ou email? Atualize seus
dados, mandando-os para o e-mail do
ECCC: “eccc@catedralrio.org.br”.
ATENÇÃO PADRINHOS, não
esqueçam de nos avisar, no caso de
mudança, nos dados cadastrais de seus
afilhados.
OÁSIS
Oásis em ação!!! Você que está de férias
ou não, reserve um tempinho para participar
de um dos eventos do Movimento Oásis.
Dia 12/01/2019: Movimento Oásis fora
dos portões! Passeio em Teresópolis. A nossa
missionária Leninha Maia estará
recepcionando em sua residência o
Movimento Oásis, para um dia de muita
comunhão e palavra abençoada. Você não
pode faltar! Falar com Elza.
Dia 26/01/2019: Participação no evento
evangelístico a ser realizado em Bananal sob
a coordenação do Dr. Renilton. Você
receberá o transporte gratuito e participará
do grande coral sob a regência do regente
maestro Ilen Vargas, visitará abrigos e

evangelizará na cidade de Bananal, onde terá
também a parte assistencial e de saúde. O
almoço será no AVB Acampamento Vale
de Bênção e terá a oferta mínima de R$
20,00 . Oferte o que puder para ajudar a
abater os custos do almoço. Será um dia
abençoado e muito abençoador. Deus a
todos abençõe!
Dias 07-14-21 – 28/01/2019. Reunião de
oração . Venha orar com a família oasiana
pelas nossas famílias, igreja e país.
Aproveite esta programação especial e
não fique e não se sinta só, o Oásis
espera por você!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
Estamos de recesso! Mas, fique ligado para
saber quando voltam as nossas devocionais
e a EBA.Te esperamos em fevereiro!
UPH
União Presbiteriana de Homens
“Confiança em Jesus, Entusiasmo na ação,
União fraternal” (moto da UPH)
Feliz 2019! A nova diretoria saúda os
homens da nossa sociedade e suas
respectivas famílias. Que tenhamos um
ótimo ano na presença do Senhor!
Hoje teremos a primeira atividade do ano:
a reunião de oração da UPH. Será na sala
da UPH às 18h.
Se você não é sócio da UPH mas deseja
conhecer nossa sociedade, venha participar
conosco! Você será muito bem vindo!

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em todo
o tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)
Congregação:
“Gloriar-se-á
no
SENHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão. (Salmo 34.2)
Todos: “Engrandecei o SENHOR comigo,
e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.”
(Salmo 34.3)
17 HNC – “Deus Seja Louvado.”
Oração de Adoração

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”
Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO...”
SL 119.130

Litania de Adoração:
Dirigente: “Entoavam novo cântico,
dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação” (Apocalipse 5.9)

Leitura Bíblica: João 9.1-12, 18-25 Presb.
Dário Porto
Coral Simonton

Mulheres: “E para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipse 5.10)

Tema:
“A vida no antes e depois do encontro
com Cristo”
Mensagem: Presb. Dário Porto

Homens: “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)

“... E SEDE AGRADECIDOS”
CL 3.15

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15

61 HNC – “Ações de Graças.”

Cântico “Shelom - Adonai.”

Oração de Consagração: Diác. Jerson
Ferreira Neto

Shelom-Adonai, Shalom. (Bis)
Shelom-Adonai, Shalom-Adonai
Shelom-Adonai, Shalom.

Pastorais

A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor! (Bis)
A paz do Senhor, a paz!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

____________________________________________________________________________________________________________Anotações
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Coral: “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)
38 HNC – “Louvores Sem Fim.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
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. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo não
será estéril, diz o SENHOR dos Exércitos.”
18 HNC – “Deus dos Antigos.”
Oração de Consagração: Diác. João
Henrique
Pastorais
 Posse das Diretorias, Ministérios,
Cargos e Funções.
 Ordenação e instalação de diáconos
e presbíteros.
Concessão do título de Emerência ao
Presbítero Guilherme Simon.

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Atos 26. 13 - 19 - Presb.
Guaraci Sathler
Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“Obediência à visão celestial”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos na
luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. 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.”

