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E) Flor de Sal. Forma-se na
superfície das salina por ação do vento. É
composto de pequenos cristais que são
retirados à mão. Rico em magnésio, iodo e
potássio. É usado na finalização de pratos
fora do fogo. Apresenta alto teor de sódio.

F) Sal Kosher. Este sal é extraído
de mina ou do mar sob a supervisão de
rabinos que seguem as leis dietéticas judaicas.
Em forma de cristais grossos e irregulares
aderem com facilidade aos alimentos. (carnes
e pescados).

G) Sal Defumado. Tem sabor e
aroma diferenciados. Feitos com cristais de
flor de sal. Defumado a frio pela fumaça
oriunda da queima de barris de carvalhos
empregados no envelhecimento de vinhos.

H) Sal Rosa do Himalaia. De
pureza excepcional, contém mais de 70
oligoelementos. Retirado de depósitos
milenares, formados há mais de 30 milhões
de anos. Provém de oceano antiquíssimo que
chegava às montanhas do Himalaia.

I) Sal Vermelho Havaiano. Tem
cor avermelhada e sabor adocicado e
ferroso. É um sal não refinado, rico em
minerais, derivado da água do mar e de
vestígios de argila, que o enriquecem com
óxidos de ferro.

J) Sal Rosa do Peru. Os grãos têm
elevado índice de umidade e sabor forte. É
colhido há amis de 2 mil anos em reservas
criadas por um antigo oceano, que secou,
nas montanhas do Vale “Sagrado” dos Incas.

K) Sal Azul. Considerado raro.
Extraído das minas ao norte da Província
de Semman, Irã. Tem coloração azul devido
à presença de minerais em seus cristais. Seu
sabor é forte no início e se torna suave aos
poucos.

L) Sal Negro.Também conhecido
como Kala Namak. Utilizado na cozinha
indiana e que ganhou popularidade entre os
chefes vegetarianos. Apresenta ferro, cloreto
de sódio, cloreto de potássio e alto teor de
enxofre.

M) Sal de Chipre. Tem um formato
piramidal. É considerado uma perfeição na
natureza. Não passa pelo processo de refino,
nem recebe nenhum aditivo. Apresenta
sabor suave e delicado.

N) Sal de Flocos.
Originário da Austrália, de cor pêssego, é
retirado do Rio Murray, cuja água tem
origem na neve derretida dos Alpes
Australianos. Grãos mais delicados e macios.

O) Gersal. Bastante usado na
cozinha macrobiótica e vegetariana, é um
produto obtido a partir de sementes de
gergelim tostadas e sal marinho moído. É
rico em cálcio, ferro, proteínas e fibras.

2. A Metáfora do Sal.
Jesus declarou enfaticamente: “vós

sois o sal da terra...” E afirmou que “O sal
certamente é bom; caso, porém, se torne
insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem
presta para a terra, nem mesmo para o
monturo; lançam-no fora...” Lc 14.34-35

O valor primário do sal não estava
em dar sabor, temperar, alimentar e nutrir,
mas, também, em sua alta capacidade de
preservar. O crente, como sal da terra deve
agir contra a corrupção, degradação moral
e espiritual da sociedade. Seu testemunho
autêntico, de fidelidade a Deus e o bom
exemplo cristão, devem fazer a diferença
no mundo.

O sal era um agente condimentar e
conservante. Naquele tempo, estava longe
de ser puro e era possível que o cloreto de
sódio se perdesse por lixiviação (lavagem),
principalmente pela água das chuvas,
deixando um resquício inútil.

Não devemos permitir que o mundo,
a carne e o diabo tirem o sabor da nossa
vida, como sal da terra.

Sejamos sal que dá sabor, que
alimenta e nutre, que tempera a vida e
preserva os bons costumes. Seja sal que faz
a diferença na família, na Igreja e na
sociedade!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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O Crente e o Sal.

“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais
presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.” (Mateus 5.13)

O sal é de suma importância para o corpo humano. Em excesso, a substância é um
risco para o organismo, mas usada com moderação é um dos complementos alimentares
mais ricos que existe.

Os romanos, além de dominar o mundo conhecido da época, ao invadir a Palestina,
estavam também de olho nas Salinas do Mar Morto. O sal era tão importante para eles,
que seus soldados recebiam o “soldo” em porções de sal; daí o termo salário.

A moderna indústria do sal aponta 14 mil empregos diferentes para a substância. Ela
é muito utilizada para fabricar produtos farmacêuticos, produtos de higiene e limpeza,
bebidas, no tingimentos de tecidos, na fertilização de campos agrícolas etc.

O cloreto de sódio é indispensável, inclusive, tem um papel determinante na digestão
e na respiração. Sem ele, o organismo humano não consegue fabricar e transportar nutrientes
e oxigênio, transmitir impulsos nervosos ou mexer os músculos, inclua-se aí o coração.

Um ser humano adulto tem cerca de 250 gramas de sal, o suficiente para encher três
ou quatro saleiros, porém, as funções corporais ocasionam constantes reduções nessas
quantidades. Dessa maneira, a reposição do sal perdido é essencial.

1. Tipos de Sal.
A) Sal de Cozinha ou Refinado. O mais comum. Apresenta elevado teor de

sódio. É necessário moderação no uso.

B) Sal Marinho. Usado na cozinha macrobiótica, é uma versão menos refinada
que a do sal comum. Apresenta mais minerais em sua composição, como magnésio,
manganês e zinco.

C) Sal Light. Contém 50% menos sódio em sua composição.

D) Sal Grosso. Apresenta-se na forma em que é extraído da salina. Tem composição
semelhante à do refinado.
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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. 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 23, às 18h. Pastores e
presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

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.

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 os nossos pastores,
ligue para o Gabinete pastoral.
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Escola Bíblica Dominical de Verão –
2019: “Firmando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estamos estudando “O Credo Apostólico”
neste bimestre.
Datas, Temáticas e Professores Convidados:
1) Dom. 20/01 – “Eu Creio no Espírito

Santo...”
(Rev. Isaías Cavalcanti);

2) Dom. 27/01 – “Eu Creio na Santa Igreja
de Cristo...”
(Rev. Romer Cardoso);

3) Dom. 03/02 – “Eu Creio na Comunhão
dos Santos...”
(Sem. Daniel Jardim);

4) Dom. 10/02 – “Eu Creio na Remissão
dos Pecados...”
(Rev. Evaldo Beranger);

5) Dom. 17/02 – “Eu Creio na
Ressurreição do Corpo.”
(Rev. Lourival Marciano);

6) Dom. 24/02 – “Eu Creio na Vida Eterna.”
(Rev. Renato Porpino.)

Participe da Escola Bíblica Dominical com
a sua Família.

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 apoiar nossos
projetos, contribua através do Banco do
Brasil – Agência: 12521; conta Corrente:
113057-9. CNPJ: 03.718.383/0001-26.

MISSÃO CAIUÁ 
Reunião na próxima 3a.feira, 22 de janeiro,
às 14h no Salão Álvaro Reis. Participe da
obra missionária entre os povos indígenas.
Todos estão convidados!

Ação Social em Bananal
Sábado, dia 26/01/2019, estarei fazendo
como Cidadão Bananalense, servindo à
cidade de Bananal há 37 anos, um
movimento que denomina Atividade -
Médico - Social - Musical -
Evangelística.  Vamos ter Música
Evangélica Especial para os pacientes e
funcionários da Unidade Médica e no Lar
do Idoso. Neste, também doaremos
sabonete líquido. No mesmo horário, ou
seja, das 10 hs às 12 hs, teremos Palestras 
no auditório da Secretaria de turismo
sobre: Nutrição, Cuidados no pré e pós
operatório e  A Prática do só por hoje.
À tarde, das 14h às 17:30h na Praça da
Matriz, Musical Evangélico com a
Mensagem da Palavra. Na Praça ao lado
do Fórum teremos: Assistência Médica,
Odontológica (distribuiremos kit com
creme dental, escova de dente e
folhetos).  Às 18 hs teremos um Culto
Especial na Igreja Presbiteriana
Local com músicos da Catedral
Presbiteriana, encerrando a nossa
participação. Agradeço imensamente aos
voluntários que estarão conosco e peço
penhoradamente  orações da Igreja para
que tudo possa  acontecer sobre a
orientação do nosso Deus e que
tenhamos tempo bom e especialmente
almas redimidas aos pés do nosso Deus.

Programa Verdade e Vida
O programa de TV Oficial da Igreja
Presbiteriana do Brasil, IPB na TV. Novo
Ano, Nova Emissora e Novo Horário.
Todos os sábados, às 12:30h na rede
Bandeirantes de TV. Acesse também o site:
www.verdadeevida.org.br, youtube:
programaverdadeevida. Contato:
(11) 3255-7269 / (11) 94718-9450 –
apecom@ipb.org.br.
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Designações Para 2019
Comissões Permanentes:
Comissão de Rol de Membros.
Relator: Presb. Paulo Raposo Correia
Membros: Presb. Guaraci Sathler

    Presb. Altair Bazeth

Comissão de Sistematização e Métodos.
Relator: Presb. Paulo Raposo Correia
Vice-Relator: Presb. Guaraci Sathler
Membros: Presb. Guilherme Sayão

     Presb. André Anselmo Lima
   Presb. Roberto Corrêa

Comissão de Eleição.
Relator: Presb. Gelbson Improta
Vice-Relator: Presb. Olympio Bezerra
Membros: Presb. Adibe Vieira

    Presb. Altair Bazeth
    Presb. Jorge Apocalypses
    Presb. Luis Monteiro da Costa
    Presb. Ruy Coelho
    Diác. Adolfo Correia
    Diác. João Henrique Gomes

Comissão de Comemorações
Casal Coordenador: Presb. Newton
Alvarez Rodriguez e Cecília Rodriguez
Casal Vice-Coordenador: Diác. Fernando
Octávio Toledo e Fracis Gonçalves
Toledo

Acampamento de Verão
No período de carnaval, 01 a 06 de março,
teremos o nosso Acampamento de verão
2019. O Acampamento acontecerá em
Bananal-SP, no nosso querido
Acampamento Vale de Bênçãos. Programe-
se para ir com a sua família e reservar esse
tempo para estarmos em comunhão como
igreja e ouvir o que Deus tem a nos falar
através das mensagens ministradas. As
inscrições já começaram no domingo
passado mas ainda temos vagas. Corra para
garantir a sua! Após os Cultos, no Hall da
Cantina. Investimento: R$ 340 reais. Para
mais informações, procure a Diretoria da
UMP Rio.

Celebração da Ceia do Senhor
A Ceia do Senhor, em nossa Igreja, é
ministrada mensalmente em 3 ocasiões:
1º domingo – Culto Matutino – às 10:30h;
2º domingo – Culto Devocional – às 8;
3º domingo – Culto Vespertino – às 19h.
Participe com a sua família!

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
materia l,  diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos
a colaboração e a compreensão de todos.

Culto Semanal
Quinta, às 18:30h, na Sala Miriam Duffrayer.
O Rev. Renato Porpino ministrará a Palavra
de Deus. Participe.

Igreja Presbiteriana do Riachuelo
Filha de nossa Igreja, celebra 125 anos de
organização eclesiástica. A comemoração
terá início no dia 20, culto matutino, às
10:15h,  tendo como pregador Rev.
Guilhermino Cunha, e no dia 21, às
19:30h, culto de gratidão, tendo como
mensageiro o Rev. Roberto Brasileiro,
presidente do Supremo Concílio da IPB.
Parabéns, IP Riachuelo, pelos 125 anos de
ministério profícuo na cidade do Rio de
Janeiro.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 20 Jan -  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 24 Jan 19 – Adeclen Santos
 
Próxima semana:
Dom 27 Jan  -  Equipe D: 
Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, George Washington, Marcelo
Magalhães, Ricardo Dowsley, Sérgio
Santos, Tiago Trindade, 
Iracema Ferreira (Púlpito 8h), 
Jonas de Souza (Púlpito 10h30), e 
Jorge Gorne (Púlpito 19h). 
Qui 31 Jan 19 – Ricardo Bezerra.

Reunião de Oração - Nossa próxima
reunião de oração acontecerá na
segunda feira dia 28/01/2019 às 19h na
sala da Junta Diaconal. Vamos juntos ter
esse momento de comunhão, estudo e
ORAÇÂO!!!

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.
 
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
16h30. Sala da SAF.

Deptº Eunice – reunião hoje, às 17h.
Sala da rampa.

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

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 programe-se! Esteja orando
pela Diretoria que vai se reunir este mês
para prosseguir no planejamento das
atividades de 2019.
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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:
“ e c c c @ c a t e d r a l r i o . o r g . b r ” .
ATENÇÃO, PADRINHOS, não
esquecer de nos avisar, no caso de
mudança, nos dados cadastrais de seus
afilhados.

OÁSIS

Seja muito bem-vindo!!! Agradecemos
a Deus a designação feita pelo Conselho
do Reverendo Isaías para mentor do
Movimento Oásis. Que o Senhor o
abençoe e que juntos possamos trabalhar
em prol do crescimento do Reino.

Parabéns pra você!!! O Movimento
Oásis parabeniza você Leninha, Elci,
Suzana, Lili, Bernadete Olga,  Zilá e
presbítero Apocalipses por mais um ano
de vida

Desejamos que as bênçãos do Senhor
permaneçam sobre suas vidas hoje e
sempre.

Feliz Aniversário!!!

Reunião de oração. Convidamos você
para vir orar por seu país, família, igreja
e por seus sonhos. Não falte, estamos
esperando por você.

Programe a sua Semana Santa!! Já
estamos recebendo a sua reserva para o
Acampamento da Semana Santa no
AVB. Serão momentos especiais. Não
deixe para última hora!!! ! Venha e
participe, convide e traga  sua família e
amigos para compartilhar da comunhão
dos santos e da abençoada palavra.

Não fique nem se sinta só, o O´ssis
espera por você!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: hoje teremos a primeira
reunião devocional do ano! Será na sala
da UPH às 17h30.
Não precisa ser sócio para participar,
venha conhecer a União Presbiteriana
de Homens da nossa Igreja!

Fique por dentro do que acontece na
UPH pelo nosso grupo no facebook.
Basta encontrar o grupo de nome “UPH-
Rio”. Estamos divulgando o nosso
editorial lá!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Informamos que as nossas devocionais
voltam a todo vapor a partir do dia 27/
01 e com muitas novidades!! Atenção!
Neste dia começaremos às 17h!! Não se
atrase!

Mais informações através das nossas
redes sociais! 
Facebook: 
http://www.facebook.com/UPArio

Instagram: @upa.rio

Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

V “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO

O MEU CORAÇÃO...” SL 9.1

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Casa de Israel, bendizei ao

SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR;” (Salmo 135.19)

Congregação: “Casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR,
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20)

Todos: “O SENHOR reina para sempre;
o teu Deus, ó Sião, reina de geração em
geração. Aleluia!” (Salmo 146.10)

21 HNC – “Deus de Abrão.”
 1ª e 4ª estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

92 HNC – “A Fé Contemplada.”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...”

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS

ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO...”
SL 119.130

Leitura Bíblica: Presb. Walter Barros
Coral Idalina Heringer

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“... A GRAÇA SEJA COM

TODOS VÓS.”
TT 3.15

Cântico “Buscai Primeiro.”

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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, Senhor nosso,

quão magnífico em toda a terra é o teu
nome! Pois expuseste nos céus a tua
majestade.” (Salmo 8.1)

Mulheres: Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas
que estabeleceste,” (Salmo 8.3)

Homens: “Que é o homem, que dele te
lembres? E o filho do homem, que o
visites?” (Salmo 8.4)

Coral: “Fizeste-o, no entanto, por um
pouco, menor do que Deus e de glória e
de honra o coroaste.” (Salmo 8.5)

Todos: “Os céus proclamam a glória de
Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)

28 HNC – “Coroação.”

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 Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus,
Glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a
Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo
Deus Altíssimo, que possui os céus e a
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo.” (Gênesis 14.18-20)

52 HNC – “Glória e Coroação.”

Cântico “Oferta de Amor.”

Venho, Senhor,
Minha vida oferecer
Como oferta de amor
E sacrifício.
Quero minha vida
A Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar!

Pois pra Te adorar,
Foi que eu nasci.
Cumpre em mim
O Teu querer,
Faze o que está em Teu coração.
E que a cada dia,
Eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. Filipe Agum

Pastorais

Posse da Diretoria do Abrigo
Presbiteriano

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

Dirigente: “Tendo, pois, a Jesus, o Filho
de Deus, como grande sumo sacerdote
que penetrou os céus, conservemos
firmes a nossa confissão.” (Hebreus 4.14)

Liturgia

Congregação: “Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado.” (Hebreus 4.15)

Todos: “Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hebreus 4.16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: I Reis 19.1-18 -  Presb. Adibe
Vieira

Coral Canuto Regis

TEMA DA MENSAGEM

“Deus está presente”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

“DEDICAÇÃO E ENVIO”

 Cântico “Coração Regenerado”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo, e assim, bem ajustados,
Totalmente ligados, unidos,
Vivendo em amor!
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão!
(Bis)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“DIGNO É O CORDEIRO QUE FOI

MORTO DE RECEBER... A HONRA, A
GLÓRIA E O LOUVOR.”

Prelúdio

Convite à Adoração: 

Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,
e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)

Coral: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

14 HNC – “Louvor.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO DE

DEUS.”

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Ora,

aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa
justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para
toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças
a Deus.” (II Coríntios 9.8, 10 e 11)

172 HNC – “Chuvas de Bênçãos.”

Oração de Consagração: Diác. Jor ge
Camacho

Pastorais

“HABITE, RICAMENTE EM VÓS, A

PALAVRA DE CRISTO.”

Leitura Bíblica: Ap 5.6-12 - Presb. Altair
Bazeth

TEMA DA MENSAGEM

“Digno é o Cordeiro que foi morto.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“CONTRIÇÃO COM O

CORDEIRO DE DEUS.”

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.”
(I João 1.7-9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Audível

Liturgia

“COMUNHÃO COM

O CORDEIRO DE DEUS.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão:

51 HNC – “Cristo Adorado.”

Cântico: “Tudo Que Jesus Conquistou”

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:

107 HNC – “Ao Pé da Cruz.”

Cântico: “Foi no Calvário”

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 (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

“CRESCEI NA GRAÇA E
CONHECIMENTO DE NOSSO

SENHOR E SALVADOR

JESUS CRISTO”

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.

E nos via redimidos
Por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui.
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

“Servir é o diferencial na vida do
crente. E talentos para a Edificação
da Igreja e a Glória de Deus.” I.C.

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1 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 e Presb. Walter José Gomes de Barros.

2- Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Adriana Francisca Teixeira Rocha, Daniel Fábio Sousa da Silva, Isabel de Siqueira
Timóteo, Lídia Lima, Rodrigo Gustavo Correa Coelho, Ruth dos Santos Leitão Vilela.

Seg 21: Jasson Soriano de Lima, Maurício Pimentel de Oliveira Júnior, Siloé Ramos.
Ter 22: Delcilene do Nascimento Rocha Conceição, Fernanda Lopes da Silva Leite, Rita

Carneiro da Silva de Souza, Valéria Souza Silva de Santana.
Qua 23: Ana Luíza Mattos Couto de Souza, Bella Assuero Gressler, Hildaci Gomes

Nascimento, Presb. Luiz Claudio Rangel Costa, Maria Helena dos Santos, Rafael Brandão
de Carvalho, Vicente Nunes de Castilho Santos, Zilda Braglia.

Qui 24: Elionora Souza Pinto de Apocalypses, Ewerton Costa do Nascimento, Gilson Roberto
Cabral, Gláucia Correa Maia, Leonor Virginia Accioly Menezes, Presb. Marcos Antônio
do Nascimento Macedo, Marlisete Reid Begossi, Yuri Dornelas Vieira.

Sex 25: Castorina Santana de Oliveira Benevides, Michely Andrea Nascimento Santos Ruiz.
Sáb 26: Diác. Adeclen Garcia dos Santos, Franciléa Salazar Prudente, Hilda de Oliveira

Cunha, Maria Olga Dias Marta dos Santos, Odicea Pereira Gomes da Silva e Souza.

Aniversário de Casamento

Hoje: Sérgio Paula Fraga e Martha Correia Fraga, Rosa Elena da Silva Pereira e Daniel
Rodrigues Pereira, Oziel Francisco do Nascimento e Mônica Barreto Costa do Nascimento,
Presb. Assuero de Oliveira Silva e Fabiane Reis Gressler, Adriana Francisca Teixeira Rocha
e Sérgio Gomes da Conceição, Irland João Allysson dos Santos Pereira e Gisele Gomes de
Jesus.

Seg 21: Tarcísio Rocha da Silva e Danúbia Cristina Freitas da Silva.
Ter 22 Eliane Marinho Correa e Rodolpho Correa Filho, Carlos Roberto Ferreira de Oliveira

Cabral e Marizete Maria de Jesus Cabral.
Qua 23: Miraldo Augusto de Oliveira e Hilce Berredo Aguiar de Oliveira.
Qui 24: Presb. Marcos Antônio do Nascimento Macedo e Lídia Dias Macedo.
Sex 25: Aderbal Paulo Lima e Francisca Rodrigues De Melo Lima.
Sáb 26: Rev. Renato Lopes Porpino e Luana Moreira Porpino.

Segunda-feira 21: Romanos 12.1-8
Terça-feira 22: II Coríntios 4.4-15
Quarta-feira 23: Marcos 6.7-12
Quinta-feira 24: I Coríntios 15.50-58

Sexta-feira 25: Salmo 29
Sábado 26: Romanos 7.14-25
Domingo 27: Êxodo 17.8-15



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19 horas: Rev.
Guilhermino Cunha.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Roberto Marinho; 10h30min: Presb. Denilson Sevilha 19 horas:
Presb. Iaco Lobo de Souza

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Cidinha Pereira - Teresinha Pereira Noite: Valéria Gorne

“...e que tu tens que não tenhas recebido?”(1Co 4:7)
 

A igreja de Corinto era presunçosa e orgulhosa. As advertências de Paulo ao longo
de sua carta revelam isso. De fato, esse pecado não se restringe apenas àquela época. É tão
fácil em nossas ações mais simples e rotineiras requisitarmos a glória que, antes, deveria ser
encaminhada integralmente a Deus. Pense, por exemplo, na maneira como lida com os
elogios direcionados a você sobre as mais diversas atividades que realiza no trabalho,
faculdade ou até mesmo na igreja. Não é extremamente simples esquecermos da nossa
completa dependência de Deus? Não é simples adquirir uma mente soberba  e orgulhosa
tomando o prestígio e a posição de Deus?

O seu coração é enganoso, não é mesmo? A soberba não nasce de algo que está
externo a você e, sim, internamente. Ela vem de seu próprio coração (Mc 7.22). E, em
igualdade com seu coração, ela te engana (Ob 3), produz falsas impressões do que é real.
Sejam elas a respeito de sua natureza humana de completo pecador ou da natureza divina,
já que te faz esquecer que toda bela e boa ação feita através de você possui, na verdade, a
autoria do próprio Criador. Além disso, a Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína (Pv
16.18) e também nos alerta que -talvez a mais dolorosa dentre todas as afirmações - Deus
resiste ao soberbo (Tg 4.6).

Como renunciaremos então ao nosso desejo de louvor e estima? Como iremos encarar
tudo que vem a nós com a humildade e mansidão devida? Como nos livraremos da
autoglorificação dada pelo orgulho diário? Para todas essas questões, o nosso Pai encoraja
que continuemos a nos gloriar. Mas, agora, o objeto de nossa glória será modificado e
redimido. No que nos gloriaremos, afinal? Em conhecê-lo como Senhor, bem como em
Sua misericórdia, juízo e justiça (Jr 9:24).  Provavelmente, as três qualidades mais exercitadas
na aliança de Jesus Cristo com a Igreja. A misericórdia de Deus prevê Sua lealdade aos
termos da aliança; o juízo garante a defesa dos seus direitos enquanto participante da
aliança; a justiça trata da manutenção dos padrões da aliança, de agir conforme o correto.
Estas são as doces e eternas garantias que Cristo te presenteia. Glorie-se em cada uma
delas, glorie-se no Senhor!
                                                                                                                             

                                   Laura Moreira

Sexta-feira é dia do Vôlei de Verão da UMP! Começa às 19h, no Leme (próximo ao
posto 1). Vá e leve um amigo!
Já estão acabando as vagas para o Acampamento de Verão. Faça já a sua inscrição e
 não fique fora dessa!


