Creuza Póvoa 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.
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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.

Estamos em festa
No dia de ontem, 12 de janeiro, nossa igreja comemorou mais um ano de
organização e abençoada presença no Brasil. A data que marca a chegada do primeiro
missionário presbiteriano ao Brasil, o Rev. Ashbel Green Simonton, é 12 de agosto de
1859, desembarcando no Rio de Janeiro para anunciar o Evangelho em nosso país.
O pensamento e a fé reformados chegaram ao Brasil, trazidos por homens de
Deus, cheios de amor por almas, de responsabilidade com a missão e cheios do Espírito
Santo de Deus. O início da proclamação se deu em cultos realizados por Simonton nos
navios ancorados no Rio de Janeiro. Logo após, o Rev. Simonton alugou uma sala no
Centro da Cidade, onde funcionava, durante a semana, um curso de inglês e, aos domingos,
conduzia cultos regulares em que se pregavam as
Boas-novas.
Em 12 de janeiro de 1862, foram batizados os dois primeiros convertidos, os
primeiros frutos dados por Deus à Igreja Presbiteriana do Brasil. É emocionante ler o
relato do Rev. Simonton ao descrever o culto em que os batismos aconteceram: “Assim,
nos constituímos em Igreja de Jesus Cristo no Brasil”. Dessa forma, essa data marca a
organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a 1ª Igreja Presbiteriana no Brasil, a
nossa igreja.
Em 1865, foram organizadas mais duas Igrejas no Estado de São Paulo: na capital,
que ficou sob o pastoreio do Rev. Alexander Latimer Blackford, cunhado do Rev. Simonton,
e na cidade de Brotas. Nesse mesmo ano, em Dezembro, é organizado o Presbitério do
Rio de Janeiro, primeiro Concílio do Brasil e ordenado o primeiro pastor presbiteriano: o
Rev. José Manoel da Conceição, um ex-padre católico romano que, visitado pelos
missionários, sentiu a alma arder por uma presença maior do Senhor em sua vida e abraçou,
após estudos com os pastores e exames, a fé evangélica.
Refletir sobre tudo isso é compreender que o Senhor esteve e está no comando da
igreja em todo esse tempo... Quantos irmãos compuseram essa história... Você faz parte
dela e isso é uma bênção. São 157 anos de história marcada não apenas por esclarecimento
na mente, mas por ardor no anúncio do Evangelho, por amor aos brasileiros e por
responsabilidade com o Ide. Todos quantos receberam esse legado e vivem-no devem
receber felicitações.
Devemos como igreja manter esses valores, a fim de que continuemos a ser aquela
igreja que tem sólida base doutrinária, que prega com a voz e com a vida, que ama o
próximo como a si mesmo e que continua comprometida com a missão. Feliz aniversário!
Rev. Renato Porpino

Se você deseja falar com os nossos pastores,
ligue para o Gabinete pastoral.
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Agendamento de salas na Igreja
Manteremos a prática dos últimos três anos
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 de que
necessita, o tempo de utilização da sala,
a quantidade de pessoas previstas e o
contato do 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:
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.

Notícias Gerais

Escola Bíblia Dominical de Verão –
2019: “Firmando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estudaremos “O Credo Apostólico” neste
bimestre.
Datas, Temáticas e Professores Convidados:
1) Dom. 13/01 – Eu Creio em Jesus Cristo
(Rev. Antônio José do Nascimento Filho);
2) Dom. 20/01 – Eu Creio no Espírito
Santo
(Rev. Guilhermino Cunha);
3) Dom. 27/01 – Eu Creio na Santa Igreja
de Cristo
(Rev. Romer Cardoso);
4) Dom. 03/02 – Eu Creio na Comunhão
dos Santos
(Sem. Daniel Jardim);
5) Dom. 10/02 – Eu Creio na Remissão
dos Pecados
(Rev. Evaldo Beranger);
6) Dom. 17/02 – Eu Creio na Ressurreição
do Corpo
(Rev. Lourival Marciano);
7) Dom. 24/02 – Eu Creio na Vida Eterna
(Rev. Renato Porpino.)
Participe da Escola Bíblica Dominical
com a sua Família.
Nomeação para o Ano Eclesiástico de
2019:
Ministério de Música
Ministro: Presb. João Francisco Bastos
Vice-Ministro: Diác. Jerson Costa Ferreira
Neto
Coordenador Musical: Ilem Vargas
Ministério de Oração e Intercessão.
Ministra: Antonia Souza Werling de Oliveira
Vice-Ministra: Valquíria Helena Lobo
Ministério de Visitação.
Ministro: Presb. Olympio Bezerra
Vice-Ministro: Presb. Carlos Roberto Soares
Ministério de Grupos de Crescimento –
ECOS.
Ministra: Gisela dos Santos Pelegrino
Vice-Ministra: Francis Gonçalves Toledo
Supervisor: Presb. Roberto Marinho

Notícias Gerais

Creuza PóvoaComissão de Recepção.
Ministério do Socorro.
Coordenadora: Andreia Azevedo Simões
Ministro: Presb. Dr. Assuero de Oliveira Silva
Vice-coordenadora: Amália Maria da Costa
Vice-Ministra: Dra. Liziane Nunes de
Sena
Castilho Santos
Membros: Aparecida Maria Pereira
Carla Hecke Gaiser
Ministério de Finanças
Creusa Reis de Souza Póvoa
Ministro: Presb. Altair Bazeth
Ednalda da Cruz Rodrigues
Vice-Ministro: Presb. Guaraci Sathler
Eleny Silva
Elza Barbosa Pimentel
Ministério de Administração.
Euci de Brito Borges de Almeida
Ministro: Presb. Luís Monteiro da Costa
Evanilde Silva Rodrigues
Vice-Ministro: Presb. Denílson Sevilha
Maria do Socorro Gomes Figueiredo
Bezerra
Ministério de Manutenção.
Maria do Socorro Lins
Ministro: Presb. Jorge Apocalypses
Regina Maria de Oliveira
Vice-Ministro: Presb. Ruy Coelho
Rosa Lúcia Davi de Lemos
Rosângela da Silva Porto (Rosa Porto)
Ministério de Patrimônio.
Sônia Maria Sales Cruz
Ministro: Presb. Antônio Procópio Gouvêa
Theresinha Maria Pereira
Vice-Ministro: Diác. Marcelo Freitas
Vera Lúcia Barreto Corrêa
Valéria Ramos Pinto Gorne
Ministério de Tecnologia.
Sílvio de Souza Correia
Ministro: Presb. Newton Rodriguez Filho
Adriana Rocha
Vice-Ministro: Diác. João Henrique Gomes
Lícia Maria Barbosa
A APAS - Associação Presbiteriana de
Reunião da Equipe de Recepção
Ação Social
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
É uma ONG criada pela Catedral e, dentre
de recepção ao visitante está convidado a
os seus objetivos, deve manter projetos
participar da nossa reunião e aqueles que
consistentes de Educação e propor cursos
quiserem fazer parte também estão
profissionalizantes. Hoje, dispomos dos
convidados, dia 17/01/2019, quinta-feira,
seguintes cursos:
às 15h, na Sala Myrian Duffrayer.
 Inscrições abertas: Alfabetização de
Trataremos da escala referente aos meses
Jovens e Adultos; Integração Digital.
de Fevereiro, Março e Abril (2019). Venha
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
fazer parte dessa grande obra. Sua presença
Diác. Charles Mattos)
é muito importante!
 Turmas montadas e em curso: PréVestibular comunitário; preparatório
Agradecimento.
para Mestrado; Inglês Instrumental para
“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” Tg
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.
5.16 – Com todo o meu carinho e amor,
 SESC: Estamos criando uma parceria.
agradeço de coração a todos que oraram,
Em breve disponibilizaremos oficinas
enviaram mensagens e que, de alguma forma,
profissionalizantes.
demonstraram afeto e companheirismo por
ocasião de minha cirurgia. O Senhor é fiel e
Acesse também www.apas.rio.br. Se você
atendeu nossas súplicas. Estamos em plena
sentir no coração o desejo de apoiar nossos
recuperação e com ânimo redobrado para
projetos, contribua através do Banco do
continuarmos servindo ao nosso Deus. A Ele
Brasil – Agência: 12521; conta Corrente:
toda honra e toda glória, pelos séculos dos
113057-9. CNPJ: 03.718.383/0001-26.
séculos, amém! Pb Guaraci Sathler

Ministério de Intercessão
Ministério de Intercessão, convida toda a
Igreja, para estar em vigília das 18h às 24h.
Nesta sexta-feira, dia 18,”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.
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
sec retaria@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.
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.
Pão Diário
Gratidão. “Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da
minha vida…” Sl 23.6. Quando você pensar
em tudo que é bom, dê graças a Deus.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:
Dom 13 Jan 19 - Equipe B:
Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Luiz Henrique, Rodrigo
Nobre, Rosibeti Silva, Thiago Castilho,
Carlos Cândido (Púlpito 8h),
David Pereira (Púlpito 10h30), e
João Luiz (Púlpito 19h).
Qui 17Jan19 – Leandro Trindade
Próxima semana:
Dom 20Jan19 - Equipe C:
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino,
Amália Maria, Leonardo Trindade, Paulo
Freitas, Roberto Azeredo, Willians Araújo,
Charles Mattos (Púlpito 8h),
Filipe Agum (Púlpito 10h30), e
Jorge Camacho (Púlpito 19h) .
Qui 24Jan19 – Adeclen Santos

nossos desafios e impossibilidades, além deCreuza Póvoa
estar agradecendo pelas incontáveis bênçãos
recebidas.
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados a Junta Diaconal, sejam
realizados através do nosso e-mail oficial:
jd@catedralrio.org.br
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!

Reunião Ordinária - Aconteceu na última
segunda-feira dia 07/01 nossa primeira
reunião ordinária de 2019. Registramos a
presença de um número expressivo de
Diáconos que em clima de muita união
definiram, dentre outros assuntos, os nomes
das lideranças dos GADS (Grupos de Apoio
Diaconal) para o decorrer deste ano.
Agradecemos aos irmãos que aceitaram o
desafio de estar a frente das equipes de
trabalho e pedimos ao Senhor que os
Capacite e os direcione cada vez mais.

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.

Agradecimento - Não podemos deixar de
agradecer aos irmãos que com muito amor,
empenho e eficiência estiveram à frente das
equipes de plantão e à frente dos GADS
no ano de 2018. Nosso desejo é que o
Senhor os abençoe rica e abundantemente,
juntamente com suas famílias.

Deptº Maria Reis – reunião dia 17,quintafeira, às 14h30, na casa de Leonor.

Reunião de Oração - Nesta segunda-feira
dia 14/01/2019 às 19h na sala da Junta
Diaconal irá acontecer nossa reunião de
oração. Venha estar conosco estudando a
Palavra do Senhor e colocando aos seus pés

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Deptº Ebenézer – reunião dia 16, quartafeira, às 14h30, na sala Myriam Dyffrayer.

Deptº Ester - reunião dia 19, sábado, às
14h30, na sala da SAF.
Deptº Ruth Pinho - reunião dia19, sábado,
às 15h, na casa de Ligia Jardim.
Deptº Dorcas - dia 20, próximo domingo,
às 16h30, Sala da SAF.
Deptº Eunice – dia 20, próximo domingo,
às 17h, Sala da rampa.

Sociedade Internas

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

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.
Agenda ECCC 2019– A próxima Reunião
(de Abertura) vai ocorrer em 26 de fevereiro,
conforme consta na agenda ECCC 2019,
que pode ser obtida na página da Igreja.
Acesse e imprima sua agenda e programese! Esteja orando pela Diretoria que vai se
reunir este mês 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.
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
esquecer de nos avisar, no caso de mudança,
nos dados cadastrais de seus afilhados.
OÁSIS
Momentos de amor e gratidão.
Agradecemos a todos que colaboraram e
participaram deste encontro na casa da Mis.
Leninha. Foram momentos de muita
comunhão, amor e aprendizado da palavra.
Nossa gratidão à família da Leninha, esposo,

filhas e mãe pelo carinho e cuidado a nós
dedicado. Que Deus muito os abençoe.
26/01/2019 - Dia de doação e de amor!
Participe do 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 Maestro Ilen Vargas, visitará
abrigos e evangelizará na cidade de Bananal,
onde terá também a parte assistencial e de
saúde. Traga a sua alegria e conte a linda
história da chegada do Salvador!!
O almoço será no AVB-Acampamento Vale
de Benção, 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. Participe!!!
Deus a todos abençoe!
Dias 14-21-28/01/2019. Reunião de
oração. Venha orar com a família oasiana
pelas nossas famílias, igreja e país.
Não fique e não se sinta só, o Oásis
espera por você!
UPH
União Presbiteriana de Homens
No último domingo tivemos a nossa
primeira atividade da UPH: nossa reunião
de oração. Foi um ótimo momento de
intercessão por todas as sociedades internas
da nossa Igreja, uma bênção preciosa! Não
percam as próximas, sempre aos primeiros
domingos!
Na semana que vem teremos a primeira
devocional do ano! Anote na sua agenda:
20/01, às 17h30, na sala da UPH. Se você
ainda não esteve conosco em nenhuma
reunião, você é nosso convidado!

Liturgia

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR,
DE TODO O MEU CORAÇÃO...”
SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Vinde, cantemos ao
SENHOR, com júbilo, celebremos o
Rochedo da nossa salvação.”
(Salmo 95.1)
Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Salmo 95.2)
Todos: “Porque o SENHOR é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses.” (Salmo 95.3)
104 HNC – “Linda Melodia.”
Oração de Adoração

“... E SEDE
AGRADECIDOS” CL 3.15
79 HNC – “Glória ao Salvador.”
Oração de Consagração: Diác. David
Pereira
Pastorais

“A REVELAÇÃO DAS TUAS
PALAVRAS ESCLARECE E DÁ
ENTENDIMENTO...”
SL 119.130
Leitura Bíblica: Mateus 27.17-24 - Presb.
Renan Jardim
110-A HNC – “Crer e Observar.”
1ª e 4ª estrofes

Liturgia

Creuza Póvoa
Cântico “Foi no Calvário.”

TEMA DA MENSAGEM
“Que Farei de Jesus, Chamado
Cristo?”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”
Motivos de Oração
127 HNC – “Hora Bendita.”
1ª estrofe
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM...”
I CO 11.24
Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
222 HNC – “Mais Perto da Cruz.”
Cântico “Tudo Que Jesus
Conquistou na Cruz.”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.
Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar.
Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança:
É que Cristo vai voltar!

(bis)

(bis)

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

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
Escola Bíblica Dominical

Cântico “Te Agradeço.”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.
Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maior é o que está em nós,
Do que o que está no mundo! (2 vezes)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministração do Vinho
269 HNC – “Pureza no Sangue
de Cristo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Creuza Póvoa

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus, o meu coração está firme; cantarei
e entoarei louvores.” (Salmo 57.7)
Mulheres: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.” (Salmo 57.8)
Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Salmo 57.9)
Coral: “Pois a tua misericórdia se eleva até
aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.”
(Salmo 57.10)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.11)
27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: não
andeis ansiosos pela vossa vida, quanto
ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis
de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as
vestes? Observai as aves do céu: não
semeiam, não colhem, nem ajuntam em
celeiros; contudo, vosso Pai celeste as
sustenta. Porventura, não valeis vós muito
mais do que as aves? Buscai, pois, em
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6.25-26 e 33)

49 HNC – “Sempre Vencendo.”
Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido
Pastorais

GRATIDÃO PELO 157º
ANIVERSÁRIO DA IPRJ.
Palavra Pastoral
Litania Eclesiástica:
Pastores: “Atendei por vós e por todo o
rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos, para pastoreardes
a igreja de Deus, a qual ele comprou com
o seu próprio sangue.” (Atos 20.28)

Liturgia

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Dirigente: “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” (Filipenses 4.6)
Congregação: “E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Filipenses 4.7)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Corrêa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Christian Bitencourt
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
299 HNC – “Renovação.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presbíteros: “E a graça foi concedida a cada
um de nós segundo a proporção do
dom de Cristo. E ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres,” (Efésios 4.7 e 11)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diáconos:
“Com
vistas
ao
aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo.” (Efésios
4.12)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Ele é a cabeça do corpo,
da igreja. Ele é o princípio, o primogênito
de entre os mortos, para em todas as
coisas ter a primazia, a ele seja a glória, na
igreja e em Cristo Jesus, por todas as
gerações, para todo o sempre. Amém!”
(Colossenses 1.18; Efésios 3.21)
298 HNC – “A Pedra Fundamental.”
Oração de Gratidão
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Creuza Póvoa

Culto Vespertino
- 19h “... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO,
EU CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Venha o Teu Reino”
Nosso Pai,
Que o Teu nome seja mantido Santo,
Venha o Teu Reino.
Dá-nos hoje
O alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.
Perdoa os erros
Que temos cometido,
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixes
Cair em provações severas
Mas livra-nos do mal.
Venha o Teu Reino,
Faça-se Tua vontade,
Seja assim na Terra
Como é no Céu.
Porque o Reino,
O Poder e a Glória,
São Teus para sempre!
Amém... 3x
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)
Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza.” (Salmo 150.2)
Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.”
(Salmo 150.3)

Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.” (Salmo 150.4)
Dirigente: “Louvai-o com címbalos
sonoros; louvai-o com címbalos
retumbantes.” (Salmo 150.5)
Todos: “Todo ser que respira louve ao
SENHOR. Aleluia!” (Salmo 150.6)
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 Te agradecer
Com todo o meu ser.
Te agradeço, meu Senhor!
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
Eu te agradeço!
Cântico: “Ele é Exaltado”
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!
Ele é o Senhor
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus.
Glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus!
Oração de Adoração

“... LOUVANDO A DEUS ... COM
GRATIDÃO, EM VOSSO CORAÇÃO.”
CL 3.16
Cântico: “Vou Seguir com Fé”
O meu Deus é maior que os meus
problemas.
Eu não temerei, com Jesus eu vou além.
Ainda que a figueira não floresça,
E não haja frutos na videira,
Eu não temerei, não!
Pois sei que para além das nuvens,
O sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu.
A minha vida está em Deus,
Eu sei que tudo posso em Deus,
É Ele quem me fortalece!
Eu vou seguir com fé,
Com meu Deus eu vou,
Para a rocha mais alta que eu
Eu sei pra onde vou,
Como águia vou,
Nas alturas sou filho de Deus!
O meu Deus sabe tudo que eu preciso
Pra sentir a paz dentro do meu coração.
Ainda que a lua adormeça,
E não haja o brilho das estrelas,
Eu não temerei, não!
Pois sei que...
Eu vou seguir com fé...

Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ SUPLICO
AO SENHOR.” SL 142.1
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,
quebranta-me,
transforma-me
Enche-me e usa-me!
Oração Silenciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É
VIVA E EFICAZ...” HB 4.12
Leitura Bíblica: Presb. Ruy Coelho
Cântico: “Te Louvarei”
Perto quero estar,
Junto a teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar!
Tudo o 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!

Liturgia

Te louvarei!
Não importam as circunstâncias.
Adorarei,
Somente a Ti, Jesus!
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“SERVI AO SENHOR COM
ALEGRIA...” SL 100.2
Cântico: “Tu És Bom”
Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre.
Todos os povos
Te exaltarão,
De geração
Em geração.
Te adorarei!
Aleluia, Aleluia!
Te adorarei
Por tudo que És!
Tu és bom,
Em todo tempo.
Em todo tempo.
Tu És bom.
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Eu Sou Grato” (Yeohah)

Creuza Póvoa

Eu sou grato
Por tudo o que tenho
Tesouro maior
Deste mundo
Me foi dado
Como herança eterna.
Maior prova
De um amor tão profundo.
Tenho vida,
Alegria todo em tempo.
Tenho amigos, família, muitos irmãos.
Foi Jesus
Meu amigo verdadeiro
Que fez tudo
Ao me dar a salvação.
Louvarei ao Senhor
Em todo tempo.
Seu louvor
Estará continuamente
Nos meus lábios
E também no meu coração.
Jesus Cristo
Será sempre minha canção!

Segunda-feira 14: Marcos 4.36-41
Terça-feira 15: Mateus 10.36-42
Quarta-feira 16: II Crônicas 20.1, 13-22
Quinta-feira 17: João 14.5-14

Aniversário de Nascimento
Hoje: Gláucia Silveira Moreira Improta, Jenis Honorato de Espíndola, Tarcísio Rocha da
Silva.
Seg 14: João Rodrigues de Freitas, Leonardo Ribeiro Fernandes, Lorena Rosa Fitzner,
Zelita Coelho Alexandre.
Ter 15: Gabriel Moreira de Cantuária Farias, Heitor de Souza Santos, Lêda Bonard Franco,
Marianna Vieira Arantes, Marissol Gomes Aureliano.
Qua 16: Clayton Xavier Lima, Jorge Carvalhães da Silva, Leonnet Pereira da Silva, Luís
Carlos da Silva Pinto, Maria Eduarda de Albuquerque Torres.
Qui 17: Felipe Silveira Loureiro Santos Nascimento, Lúcia Garcia Leite, Marta Silva Reis,
Rosangela da Silva Porto, Rosenilde Londres de Carvalho Santos.
Sex 18: César Rodrigues Lima, Ilson Barbosa, Maria de Lourdes Damasceno Souza,
Maria Zoraya de Freitas Lemos, Paulo Roberto Gonçalves.
Sáb 19: Alice dos Santos Vicente, Filipe Bernardo de Oliveira, Hugo Borges Backx, Maria
Ester de Mello Chaves, Presb. Sérgio Tito Machado Teixeira.

Ye yeo Yeohah...
Ye yeo Yeohah...
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sexta-feira 18: Salmo 100
Sábado 19: II Coríntios 4.1-7
Domingo 20: Gênesis 2.4-8

Aniversário de Casamento
Hoje: Wilson Ramos da Silva e Ruth Bastos da Silva, Pedro Alcides Lobo Penna Firme e
Débora Castilho Moreira Silva.
Ter 15: Sérgio Mesquita Martins e Olaise de Fátima Santiago Martins, Luiz Adolfo Tavares
Pereira e Giselda Motta Nunes.
Qua 16: Adir Azevedo Menezes e Leda Cristina Barcellos.
Qui 17: Eduardo Jorge de Lima Fontes e Monique Christina Vadesilho Lourenço Fontes.
Sex 18: Tiago Aurélio Borges Almeida e Carolline Trece Marques.
Sáb 19: Kátia Andrade Maciel da Silva Campos Galdi e João Alfredo da Silva Campos
Galdi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Elenice Soares, Neide Lúcia
Mendes Balocco, Paulo Moreira da Silva

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.
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Creuza Póvoa

SÍNDROME DO POVO DE ISRAEL
Texto Bíblico:
Números 14:2-4 e 14:11
Por várias vezes, no Velho Testamento vemos o povo de Israel vivendo um ciclo
vicioso com Deus:
1) Deus abençoa o Povo;
2) O Povo O adora;
3) A dificuldade chega e o povo reclama e esquece do que Deus acabou de fazer
por eles;
4) Deus, em sua infinita misericórdia, abençoa o povo novamente.
Quantas vezes nós temos nos igualado ao povo de Israel e vivido esse mesmo
ciclo vicioso?

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. Walter José; 10h30min: Presb. Adibe Santos 19 horas: Presb.
Altair Bazeth
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Licia Maria Barbora - Mary Bezerra Noite: Creuza Póvoa

Incrível é a nossa capacidade de esquecer todos os benefícios que nosso Deus nos
promove graciosamente. Mesmo diante das dificuldades Ele permanece Soberano,
permanece no controle. O costume de agradecer ao Senhor não deve se resumir apenas a
datas isoladas e comemorativas. Se as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs,
então todos os dias também deveríamos ser gratos. Temos a tendência de precisar de
“motivos especiais” para agradecermos, mas a Graça que nos foi dada através de Jesus na
cruz já é motivo suficiente.
O nosso desafio é diariamente vigiarmos e nos exercitarmos em deixar de lado
essa “síndrome de Israel” que, por muitas vezes, nos aprisiona. E isso só é possível com
um relacionamento íntimo com o Paizão. Quanto mais próximos do Senhor estamos,
mais sensíveis ficamos ao cuidado dEle e à presença dEle, e mais naturalmente a gratidão
aflora do nosso coração.
Caroline Cúrcio
Já começou o Vôlei de Verão da UMP! Todas as sextas-feiras, às 19h, no Leme (próximo
ao posto 1). Vá e leve um amigo!
Já estão abertas as inscrições para o Acampamento de Verão, que acontece todos os
anos no período do Carnaval. Faça já a sua inscrição e garanta a sua vaga!

