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O Rei Davi
Davi já apresentava uma boa personalidade antes de assumir o trono como Rei. Ainda jovem,
ele livrou Israel do gigante Golias. Quando Davi foi ungido Rei, o Espírito do Senhor veio sobre ele,
e mais tarde, com grandeza, ele poupou a vida de Saul. Davi era visto como um “homem segundo o
coração” de Deus .
Porém, logo mais, Davi veio a fracassar. O seu desejo por Bete-seba, esposa de Urias, seu
soldado, o fez negligenciar seus deveres como servo de Deus. Davi infringiu pelo menos cinco dos 10
mandamentos; matou, adulterou, cobiçou, roubou e deu falso testemunho. Davi fracassou.
Muitas vezes em nossa vida, estamos no auge do nosso relacionamento com Deus, mas
acabamos fracassando e pecando. Nossa natureza pecaminosa nos leva muitas vezes à cegueira. Logo
vem o desânimo em razão desse fracasso. Nos sentimos fracos por muitas vezes não ouvirmos a voz
de Deus e negligenciamos seus ensinamentos.
Davi pecou e seu pecado desencadeou uma série de outras escolhas erradas. Apesar dessas escolhas
erradas e de ter cometido esses pecados graves, Davi demonstrou verdadeiro arrependimento. “…disse
Davi a Natã: Pequei contra o SENHOR. Disse Natã a Davi: Também o SENHOR te perdoou o teu pecado; não
morrerás” (2 Samuel 12:13).
No Salmo 51, escrito por Davi, encontramos a confissão dele, onde reconhece suas culpas: “Os
sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.”
Salmo 51:17
Por maior que seja a nossa culpa, seja ela do tamanho da culpa de Davi, ou maior, o Senhor
sempre está disposto a nos perdoar, pois sua misericórdia e sua graça são maiores do que o nosso
pecado. Sua palavra diz: “onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Romanos 5:20)
Depois de todos esses pecados, Deus não se esqueceu de Davi. Davi e Bete-seba foram
abençoados com o nascimento de Salomão, que mais tarde viria a se tornar um rei muito sábio. Através
desse exemplo podemos perceber que os pecados perdoados do passado não podem interferir ou
impedir que sejamos abençoados por Deus. E apesar de tudo, Deus continua derramando bênçãos
sobre a nossa vida. Que continuemos a ser gratos por tudo o que Ele faz em nós e em favor de nós.
Adrizia Muniz
Última chamada! - hoje é o último domingo de inscrição para o Acampamento de Verão da nossa
igreja! Restam poucas vagas, por isso corra pra garantir a sua! Procure o pessoal da UMP no hall da
cantina após os cultos, e fique ligado nas nossas redes sociais para estar por dentro de todos os
detalhes!
Não pode ir ao acampa dessa vez? Você ainda pode abençoar, doando um valor que comporá uma
bolsa para um irmão que precisa! Procure o pessoal da UMP no hall da cantina após os cultos!
É com muito amor que estamos arrecadando fraldas geriátricas e itens de limpeza pessoal, tantos quanto
possível, para o abrigo de idosos de Bananal. Nos ajude a abençoá-los! Doe com amor!
Fique atento! Na sexta-feira, 01/03, NÃO teremos Culto Jovem! Se Deus quiser, estaremos de volta
dia 15/03!
>> Fique por dentro de todas as novidades e programações da UMP Rio. Nos acompanhe pelas redes
sociais: facebook/instagram @umprio

A Provação de Cristo
Mateus 4.1-11
Cristo, em sua perfeita humanidade, após o batismo, foi levado pelo Espírito
Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Seria testado, provado.
A tentação de Jesus forma um paralelo com a provação de Israel no deserto: 40
dias correspondem aos 40 anos de caminhada no deserto.
A provação de Israel foi concluída por Cristo (Servo do Senhor). Satanás interpela
Jesus sobre sua divindade e messianidade: “Se és o filho de Deus”. Satanás tenta induzilo a desobedecer à vontade do Pai, Deus. As tentações foram externas, não vieram da sua
própria natureza, pois Cristo tinha a natureza humana sem pecado, mesmo sendo homem,
não tinha uma natureza caída, era integralmente Santo.
As tentações que Jesus enfrentou representam os tipos de tentações a que os seres
humanos são submetidos:
I – Tentações Procedentes de Impulsos Físicos. “... teve fome.”
A) A primeira tentação: “Se És o Filho de Deus, manda que essas pedras se
transformem em pães.”
Jesus tinha poder para fazê-lo. Mas não o fez. Ele transformaria água em vinho,
multiplicaria pães e peixes, ressuscitaria mortos etc.
Mas, se o fizesse, faria a vontade do diabo. Seria reprovado no teste.
B) Jesus Respondeu com a Palavra: “... está escrito: Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.”
1 – A Palavra nos fortalece para vencer a tentação. É necessário conhecer a palavra
e praticá-la.
2 – A Palavra dá resposta à tentação. É paradigma: única regra infalível de fé e
prática. Expressa a vontade de Deus para a vida dos seus filhos.
3 – A Palavra nos ajuda na escolha e tomada de decisões. Ela nos orienta e dá
discernimento.
4 – O diabo age em nossa maior vulnerabilidade: carências, necessidades, tendências
etc.
II – Tentações Que Apelam para o Orgulho.
A) Segunda Tentação: O diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo
do Templo e lhe disse: “Se És o Filho de Deus, atira-te abaixo porque está
escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito que te guardem. E: eles te
sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra.”

B) A resposta de Jesus, novamente
foi pela Palavra: “... também está escrito:
não tentarás ao Senhor teu Deus.”
C) Jesus não deu um espetáculo
para satisfazer à vontade do diabo e ser
desaprovado por Deus. Jesus sabia do
poder que tinha, porém jamais faria
uma exibição para agradar a satanás.
D) O diabo, estrategicamente, mexe
com a nossa vaidade, nosso orgulho. É
necessário crucificar o eu, não ostentarse para o inimigo.
E) É necessário sujeitar-se a Deus,
resistir ao diabo, para que ele fuja de
nós. É a receita divina eficiente.
III – Tentações Que Apelam Para
o Desejo de Possessões (Bens materiais).
A)Terceira tentação: “Levou-o ainda
o diabo a um monte muito alto,
mostrou-lhe todos os reinos do
mundo e a glória deles e lhe disse:
tudo isto te darei se, prostrado, me
adorares.”
1 – Se Cristo adorasse satanás estaria
abrindo mão da obra redentora na cruz, e
sendo reprovado diante de Deus. Seria
vencido pela tentação a que era submetido.
2 – Novamente ele respondeu com
autoridade espiritual e a Palavra: Então, Jesus
lhe ordenou: retira-te satanás, porque está

escrito: Ao Senhor teu Deus, adorarás, e
só a ele darás culto!”
3 – Em nossa vida, somos tentados
por bens materiais, corrupção,
desonestidade. Devemos vencer as
tentações pela graça de Deus em nós e o
poder do seu Espírito Santo que habita em
nós!
Lições aplicadas à vida:
1 – haverá sempre um momento de
deserto em nossa vida, onde seremos
provados e nossa fé e fidelidade a Deus
serão testadas. Resistamos firmes em Deus.
2 – É necessário ficar em estado de
alerta: “Orai e vigiai para que não entreis
em tentação.”
3 – A Palavra de Deus tem sempre
uma resposta para a tentação que nos
assedia. Busquemos nela a resposta de Deus
para nossa vida.
4 – Ninguém está imune às
tentações. Só as vencemos pela presença
do Espírito em nós e, pela graça de Deus
que nos fortalece a cada dia.
5 – Após vencermos às tentações,
somos espiritualmente alimentados para o
crescimento na fé e à maturidade cristã.
Tentados, sim; vencidos, jamais!
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO E ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Culto de Oração - Presb. Olympio Bezerra.
.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Licia Barbosa

Segunda-feira 25: Números 13.26-32;
14.20-24
Terça-feira 26: Efésios 3.7-13
Quarta-feira 27: João 3.16-21

Quinta-feira 28: João 11.17-27
Sexta-feira 01: João 15.1-18
Sábado 02: Hebreus 2.9-18
Domingo 03: João 16.19-24

Aniversário de Nascimento
Hoje: Beatriz Rodrigues, Maria da Graça de Oliveira.
Seg 25: Idalina Felippe Heringer, Leila dos Santos Peixoto, Presb. Renilton Barbosa Leão,
Presb. Ruy Loureiro Santos, Tais Teixeira Ferreira, Wanderley Correia Lourenço.
Ter 26: Antônio Jorge Miranda, Presb. Assuero de Oliveira Silva, Letícia Pimentel Boechat
Jardim, Lídice Rocha Rodrigues, Lívia Cristina Monteiro de Carvalho Santos, Rosilmar
Rosa Souza dos Santos.
Qua 27: Dirajaier da Costa Maia dos Santos, George Gabriel Farias Pereira de Souza,
Heidi Coutinho Machado, Kelvin Bragança, Marlene Jerônymo Eckhardt.
Qui 28: Bernardo Scabelo Silva Vasconcellos, Enzo Falqueto, Igor Nunes de Oliveira
Souza, Luca Falqueto, Lúcio Mario da Silva Maia.
29/02: Ana Cláudia Pereira de Araújo, André Luiz de Almeida Barbosa
Sex 01: Danielle Oliveira de Paula, Débora Sales Dantas, Denise Corrêa de Sousa, Eliane
de Oliveira Maia dos Santos, Euclydes Hermes de Souza, Gabriela de Souza Bigh,
Isadora Abdo de Campos, Moacir Menezes da Fonseca, Rejane Costa Queiroz.
Sáb 02: Daniel do Nascimento Rocha Conceição, Kamilla Botelho Fusco, Marcelo de
Miranda Ferraz, Maria Vilma Souza dos Santos, Raimundo Plácido Filho, Ranilton Marcos
de Aquino, Severino Gomes da Silva, Thiago Luna de Oliveira, Yolanda Lima Lobo.
Aniversário de Casamento
Seg 25: Presb. Manuel Antônio Correa da Costa Thedim e Ana Beatriz Oliveira Bruno
Thedim.
Ter 26: Fátima Elisabete Pinto Yamaoka e Alexandre Tomoiki Yamaoka, Fábio Farias
Gomes e Daniela Matera do Monte Lins Gomes.
Qua 27: Vera Lúcia Miranda de Freitas e Ronaldo Rogério Marques de Freitas, Presb.
Dário Queiroz Porto e Rosangela da Silva Porto.
Sex 01: Quênia Baptista de Carvalho e José Carlos de Carvalho.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Elenice Soares, Paulo Moreira da Silva, Marcos
Flávio Ferreira Pinto Claudionor Fonseca, Rafael Santos (filho do Diác. Adeclen e Beth
Sabino), Alzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa.
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Outros Motivos: Eleição de pastor, Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio 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.
Processo de Eleiçaõ Pastoral - Instrução
à Igreja
Art. 37. Os ministros poderão ser
designados para exercer funções na
imprensa, na beneficência, no ensino ou em
qualquer outra obra de interesse eclesiástico.
Em qualquer destes cargos terão a
superintendência espiritual dos que lhes
forem confiados.’
Art. 38. A atividade do ministro deve
ser superintendida pelo Presbitério, ao qual,
anualmente, prestará relatório dos seus atos.
Art. 39. Para ausentar-se do seu
campo de trabalho por prazo superior a
dez dias, o pastor necessitará de licença do
Conselho; por prazo inferior basta
comunicar ao VicePresidente. O Pastor
Evangelista pedirá licença à Comissão
Executiva do Presbitério.
Art. 40. É assegurado, anualmente,
aos ministros em atividade o gozo de um
mês de férias, seguida ou parceladamente,
com os vencimentos.
Art. 41. Conceder-se-á licença ao
ministro, com vencimentos integrais, até um
ano, para tratamento de saúde; além desse
prazo, com possíveis reduções de
vencimentos, a juízo do Presbitério, quando
Pastor Evangelista; e do Conselho, quando
Pastor Efetivo.
Rev. Hernandes Dias Lopes.
Ilustre pastor, pregador, escritor e
conferencista, pregará em nossa Igreja, dia
14 (quinta-feira), de março, às 18:30 horas.
Momentos de adoração, gratidão, edificação
e crescimento espiritual. Será uma grande
oportunidade para convidar familiares e
amigos para ouvirem a palavra de Deus.
Anote na agenda e guarde no coração a data.

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte, também estão
convidados, dia 12/03/2019, terça-feira, às
15h, na Sala Myriam Duffrayer. Trataremos
da escala referente aos meses de Maio, Junho
e Julho (2019). Venha fazer parte dessa
grande obra. Sua presença é muito
importante!
Adote um adolescente doando uma
bolsa no Acampamento da UPA Rio –
Acontecerá entre os dias 6 a 10 de março
nosso Acampamento, em Bananal, no Vale
de Bênçãos. Temos muitos adolescentes que
gostariam de participar, mas a família não
tem condições de pagar o acampa. E se
Deus quiser, mais uma vez não vamos
deixar ninguém para trás! O valor é de R$
340,00. As inscrições estão abertas e se você
quiser ajudar adotando um adolescente que
não pode pagar, é só procurar tia Zoraya
ou Leninha.
Dízimos e Ofertas – Provisão Para o
Sustento da Obra de Deus.
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
(Igreja) para que haja mantimento na minha
casa...” Ml 3.10. No período do carnaval, 3 a
5 de março, temos uma baixa frequência à
igreja e pequena arrecadação. Em
contrapartida, a Igreja tem vários
compromissos financeiros a saldar. Sugerimos
aos irmãos, na medida do possível, o seguinte:
1 – Antecipar a sua contribuição (dízimo ou
oferta) para o domingo anterior, 24 de
fevereiro; 2 – Fazer a transferência bancária,
pela internet , no período; 3 – Ou depositar
no banco na quarta-feira, dia 6, à tarde. Esteja
pronto para horar o Senhor com os seus bens!
“Deus ama a quem dá com alegria!”

Notícias Gerais

Liturgia

UCP´s
DE VOLTA A
TODO
VAPOR!!!!
Tivemos a abertura do ano letivo nas UCP´s
e tudo com festa. Convidamos todas as
crianças para participarem aos domingos as
19 horas. Temos a UCP Baby (2 e 3
anos), UCP Júnior (4 e 5 anos) e UCP (6 a
11 anos).
Vale a pena investir em nossos filhos para
participarem deste momento onde a Palavra
de Deus é ministrada. O primeiro período
de estudos na UCP Júnior e UCP será
sobre os “Atributos de Deus” e em seguida
“O nosso Culto a Deus”. E na UCP Baby
as lições foram escritas falando sobre o
Breve Catecismo. E não se esqueça: Ser
criança na Catedral é uma delícia!

financeiras, doando uma bolsa ou qualquer
outro valor financeiro.

“... LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO,
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 3.16

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.

Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há nos
céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e
tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força e
poder; contigo está o engrandecer e a tudo
dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças
te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Porque quem sou eu, e quem é o
meu povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de ti, e das tuas mãos to damos.” (I
Crônicas 9.11-14)

Culto no Domingo 3 de Março.
Em consequência do difícil acesso ao Centro
da Cidade, a escassez de transporte público,
a falta de segurança e a movimentação de
blocos na Praça Tiradentes no período de
carnaval, 2 a 6 de março, não teremos os
cultos normais no domingo 3, teremos um
culto de oração das 10 às 11h, sob a
direção do Presb. Olympio Bezerra.

Escola Bíblica Adulto nas Classes – Vai
Começar!
Nossa EBD Adulto nas classes terá início
no próximo dia 10 de março. Nossa
programação para o trimestre (Março a
Maio está sendo preparada) e é o seguinte:

Ceia do Senhor.
Será ministrada no segundo domingo de
março, dia 10, no Culto Devocional, às 8h
e no Culto Matutino, às 10:30h. Participe
com a sua família!
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 no
Acampamento Vale de Bênçãos. Programese para ir com a sua família e reserve 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 mas ainda temos
vagas. Corra para garantir a sua! Após os
Cultos, no Hall da Cantina. Investimento:
340 reais. Para mais informações, procure a
Diretoria da UMP Rio.
Você também pode ajudar alguém que quer
ir ao Acampamento e não tem condições

MISSÃO CAIUÁ - Reunião na próxima
3a.feira dia 26 de fevereiro, às 14 horas, no
Salão Álvaro Reis. Venha conhecer de perto
a obra missionária entre os povos indígenas.
Todos estão convidados!

Classe Preparatória Para Novos Membros.
Se desejar tornar-se membro da Igreja, vindo
de outra religião ou denominação, é necessário
fazer esse curso de doutrinas básicas e
fundamentais da fé cristã. Todo domingo, às
9:00 horas, na sala da SAF, segundo andar, em
frente à rampa. As aulas são ministradas pelo
Pb. Dário Porto e equipe. Há um lugar pra
você na família Catedral.
Avisos da EBD - Adulto
Escola Bíblica Dominical de Verão –
2019 (Classe Única): Estamos finalizando
neste domingo o estudo do “Credo
Apostólico” com o tema “Eu Creio na
Vida Eterna.” Foi um tempo muito
profícuo para fir mar os Passos na
Caminhada da Fé. A Superintendência da
EBD Adulto agradece a Deus pela
colaboração de todos os professores que
foram usados como instrumentos nas mãos
do Oleiro para nossa edificação espiritual.
Recesso EBD: no próximo domingo, 3
de fevereiro, não teremos EBD na Catedral

Cântico: “Entrega”

Te dou meu coração,
E tudo que há em mim.
Entrego meu viver por amor aTi, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
e meus direitos dou.
O orgulho vou trocar
pela vida do Senhor.
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Eu canto estacanção deentregaaTi, Jesus,
E o queo mundo dá eudeixo aospésdacruz.
Por conhecer a Ti,
A Teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor.
Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ
SUPLICO AO SENHOR.” SL 142.1
Cântico: “Vaso Novo”
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo,
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.
Como tu queres, Senhor amado,
Tu és o oleiro, e eu o vaso.

Quebra a minha vida e faze-a de novo,
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo.
Oração Silenciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA,
E EFICAZ...” HB 4.12
Leitura Bíblica: Apocalipse 2.8 - 11 - Presb.
Maurício Buraseska
Cântico: “Semelhante a Ti”
Senhor, eu quero mais te conhecer.
Senhor, eu quero mais te entender .
A tua face eu quero contemplar
Ouvir a tua voz e te obedecer.
Abre os meus olhos com a tua luz,
Toca o meu coração com teu amor,
Dá-me entendimento da tua palavra.
Espírito, vem inundar meu ser
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me.
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro transforma-me.
TEMA DA MENSAGEM
“Superando o Dia Mau.”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: “Deus Enviou”
Deus enviou seu Filho amado
Para morrer em meu lugar,
Na cruz sofreu por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está porque Ele vive!
Porque Ele vive, posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está!
E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo, então, terei vitória
Verei na Glória, o meu Jesus que vivo está
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio / Recessional
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Culto Vespertino
- 19h -

Escola Bíblica Adulto nas Classes – Vai Começar!
Nossa EBD Adulto nas classes terá início no próximo dia 10 de março. Nossa programação
para o trimestre (Março a Maio está sendo preparada) e é a seguinte:

“... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSOMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio:
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: “Quão Formoso És”
Quão formoso és
Rei do universo,
Tua glória enche a terra
E enche os céus.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida,
Senhor!
Maravilhoso é estar em tua presença,
Maravilhoso é poder te adorar,
Maravilhoso é tocar em tuas vestes,
Maravilhoso é te contemplar, Senhor!

Cântico: “Grande”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus,
Seu Santo monte,
Alegria de toda terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos
a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer
E agradecer-te
Por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus.
Cântico: “Deus é Deus”
Minha fé não está firmada
Nas coisas que podes fazer,
Eu aprendi a Te adorar pelo que és.
Dele vem o sim e o amém,
Somente dele e mais ninguém,
A Deus seja o louvor!
Se Deus fizer, Ele é Deus
Se não fizer, Ele é Deus
Se a porta abrir, Ele é Deus
Mas se fechar, continua sendo Deus
Se a doença vier, Ele é Deus.
Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus.
Mas se não der, continua sendo Deus!
Não o adoro pelo que Ele faz,
Eu o adoro pelo que Ele é.
Haja o que houver
Sempre será Deus.
Deus é Deus!
Oração de Adoração
Participe da Escola Bíblica Dominical com a sua Família.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 24 Fev. - Equipe D:
Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, George Washington, Iracema
Ferreira, Jonas de Souza, Jorge Gorne,
Thiago Trindade,
Marcelo Magalhães (Púlpito 8h),
Ricardo Dowsley (Púlpito 10h30), e
Sérgio Santos (Púlpito 19h).
Qui 28 Fev. – Archidemes Campos.
Próxima semana:
Dom 03Mar. - Equipe A:
Mário Sérgio, Sérgio Branco, Jerson
Neto, João Henrique, João Márcio, José
Arteiro, José Vinícius, Luiz Cláudio,
Marcelo Freitas (Púlpito 8h),
Ondina Brasil (Púlpito 10h30), e
Walter Cascardo (Púlpito 19h).
Qui 07 Mar. – Jerson Neto.

Aproveite esse momento precioso e único
de Culto ao máximo,
e NÃO PERMITA que
seu CELULAR ou CONVERSAS
DESNECESSÁRIAS sejam
obstáculos para sua comunhão e do
próximo com o SENHOR.
Louve ao Senhor com toda sua alma;
Coloque sua ansiedade diante de Deus em
oração; Abra seu coração para receber a
Palavra de Deus; Em resumo: Seja Muito
Abençoado!
Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto 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

Liturgia

“DEDICAÇÃO E ENVIO”

“CONTRIÇÃO E
INTERCESSÃO.”

Cântico: “Um Só Rebanho”

Dirigente: “Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso
coração.” (Jeremias 29.13)
Congregação: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes.” (Jeremias 33.3)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO E
CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Luís Monteiro
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Leonardo Sahium

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

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reunião de Oração - Nossa reunião de
oração tem sido uma bênção! Não perca a
oportunidade de estarmos juntos nos
derramando aos pés do Senhor e
agradecendo pelas muitas bênçãos recebidas.
Estaremos reunidos nesta Seg 25 Fev às 19h
na sala da Junta Diaconal.
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
Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus.

Depto. Helen Simonton - reunião dia 26,
3ª feira, às 14:30h, na casa da Leila.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depto. Ilka Paiva - reunião dia 27, 4ª feira,
às 15h. local: falar com a coordenadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reunião Executiva- dia 26, 3ª feira, às
14:30h na sala do Conselho.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aí vem o aniversário SAF RIO - 121
anos - dia 14 /3 às 14:30h. Agende essa
data. Você não pode perder essa
comemoração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociedade Internas

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque são estes que o Pai procura para
seus adoradores.” (João 4.23)
Mulheres: “Deus é espírito; e importa que
os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade.” (João 4.24)
Homens: “Tributai ao SENHOR, ó famílias
dos povos, tributai ao SENHOR glória
e força.” (Salmo 96.7)
Coral: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios.” (Salmo 96.8)
Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade...” (Salmo 96.9)
09 HNC – “Aleluia ao Deus Trino.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116.12;
Provérbios 3.9-10)
453 HE – “Anelos do Céu.”
1. Da linda pátria estou mui longe;
Cansado estou.

Eu tenho de Jesus saudade;
Quando será que vou?
Passarinhos, belas flores
Querem-me encantar.
Adeus terrestres esplendores!
Eu já enxergo o lar.
2. Bem longe do meu lar, saudoso,
Eu vou partir;
Qual passarinho para o ninho,
Desejo aos céus subir.
De Jesus a vinda é certa;
O dia, eu não sei,
Mas ele manda estar alerta;
Do exílio voltarei.
3. Cristo Jesus me fez promessa
De me buscar.
Meu coração está ansioso,
Eu quero já voar.
Foi mui grande o meu pecado,
Bem culpado sou;
Mas no seu sangue fui lavado,
Eu para a pátria vou.
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.
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.
Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley
Pastorais
Homenagem ao Homem Presbiteriano
de 2019.

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

Reunião de Abertura do ECCC – Terçafeira, 26 de fevereiro, às 20h. Uma
pergunta? Como você estava no ECCC há
10 anos? Quer saber? Muita coisa mudou,
mas continuamos em busca de inspiração
do Alto, para inovar e para honrar o nome
do Senhor! Então se programe para vir à
Reunião de Abertura e ver isso e muito
mais...!
Agenda 2019: Por ocasião das nossas
reuniões estaremos distribuindo a agenda
deste ano para quem desejar. Outra opção
é acessar página eletrônica da IPRJ.
Reunião de Testemunho e Oração: está
agendada para o dia 12 Mar 19. A oração é
para o Cristão o que a respiração é para a
vida! (“...e tudo o que pedirdes em oração,
crendo recebereis.” (Mt 21:22)
O 68º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 12 a 14 Abr. Os casais já estão sendo
selecionados. 1ª Reunião Preparatória
daqui um mês: 26 de março. Estejamos em
oração!
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. Esperamos aqueles que
completaram bodas no mês de Janeiro e
Fevereiro na reunião de abertura para
orarmos juntos.
Chorai com os que choram – o ECCC
abraça carinhosamente nossa querida
Encontreira Dora (12º ECCC), o Presbítero
Raul Vargas Filho, nosso colaborador,
ambos da Igreja Presbiteriana do Bairro
Imperial de São Cristóvão e demais
familiares e amigos, em virtude do
falecimento do Pb Raul Vargas, no dia 15
de Fevereiro (sexta feira). O Senhor o deu,
o Senhor o tomou, bendito seja o nome do
Senhor. (Jó 1:21b).
OÁSIS
Movimento Oásis

DESPERTA, Ó TU QUE DORMES!!
Efésios 5:14
Sentiu falta de alguém? Ore por ele,
telefone para ele e convide-o para as nossas
atividades. Demonstre o seu carinho. Oásis
é vida!!
Reunião de Oração: Dia 25/02, segunda
feira, às 19h, estaremos recebendo a visita
de um querido amigo, o Reverendo Carlos
Augusto Sampaio, Pastor da Igreja
Presbiteriana Betânia em Niteroi , que nos
trará a meditação e a sua esposa e amada
amiga Dina, dirigirá a reunião . Não perca
esta oportunidade de orarmos com a família
oasiana em favor de sua igreja, família, país
e por seus projetos.

Liturgia

Acampamento de Páscoa!!! Inscrições
abertas! Na Semana Santa sairemos dia
18/04, às 21h, e retornaremos dia 21/04 às
15h . Estaremos reunidos no AVB, em
Bananal, em torno do tema
DESPERTA, Ó TU
QUE DORMES!!
Efésios 5:14, onde estudaremos a palavra ,
desfrutaremos da alegre comunhão oasiana
e teremos dias abençoados de repouso,
meditação e comunhão. Não deixe para
última hora, e aproveite a oportunidade do
parcelamento (3xR$120,00), integral R$
360,00. Nós estamos em campanha para
arrecadacão de itens de asseio pessoal para
os idosos do asilo em Bananal. Contribua,
participe e ore. Contamos com você!!
Bazar do Oásis! Estaremos realizando o
nosso Bazar no dia 10/03, domingo, com
renda destinada a realização do
acampamento de 18-21/04. Oferte
calçados, roupas, itens em bom estado de
conservação. Participe! A sua presença
aquece os nossos corações e nos fortalece
na comunhão. Até lá!
Você está se sentido solitário, sem
companhia? Venha participar do
Movimento Oásis que congrega os
solteiros adultos, viúvos e descasados.
Diferente? Venha nos conhecer e
participar. Não se sinta só!!!!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Informamos que as nossas devocionais já
estão rolando todos os domingos, às 17:30h,
não se atrase, e traga um amigo!

EBA de volta!
A escola bíblica dominical para adolescentes
já está rolando aos domingos às 9:00h na
sala da rampa. O tema do módulo é:
“Sentimentos e Emoções na
adolescência - respostas bíblicas.” Não
fique de fora!
Foi lançado o tema do nosso acampamento
de verão!! Exit- a única saída.
Se você tem entre 12 e 18 anos venha
conosco desfrutar desse tempo de adoração
e comunhão. Esperamos vocês!!!
O tema do jantar temático será: noite nos
anos 80! Será muito divertido!
Você que deseja nos ajudar com bolsas para
os adolescentes que não têm condições de
ir, fale com a Tia Zô ou a nossa Mis. Leninha
Maia
Mais informações através das nossas redes
sociais!
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio
ECOS

Você mora, estuda ou trabalha nos arredores
da Tijuca, do Centro, do Leme, de
Laranjeiras, da Barra da Tijuca, de Niterói,
de Caxias, de Guadalupe ou de Vila Isabel?
Então
envie
um
e-mail
para ecos@catedralrio.org.br e solicite
informações sobre um de nossos Pequenos
Grupos e venha participar de uma de nossas
reuniões. ECOS da Catedral é lugar de
abençoar e ser abençoado! Não fique fora
dessa.

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um
cântico novo, porque ele tem feito
maravilhas; a sua destra e o seu braço
santo lhe alcançaram a vitória.” (Salmo
98.1)

“... E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
92 HNC – “A Fé Contemplada.” – 1ª e
2ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Magalhães

Congregação: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.”
(Salmo 98.4)

Pastorais

Todos: “Cantai com harpa louvores ao
SENHOR, com harpa e voz de canto;”
(Salmo 98.5)

Motivos de Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Cântico: “Doce Presença”
Há um doce Espírito aqui,
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador!
Doce presença,
Presença santa,
Vem sobre nós,
Enchendo-nos com teu amor.
Te adoraremos
Por tua presença aqui
E que renovará
Os nossos corações.
Louvado seja o Senhor.
Se te dizes salvo e ao invés
Estás triste, oprimido e sem poder.
Rende-te à presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor.
Oração de Adoração

“DE TODO O CORAÇÃO EU TE INVOCO;
OUVE-ME, SENHOR...” SL 119.145

“A REVELAÇÃO DAS TUAS
PALAVRAS ESCLARECE E DÁ
ENTENDIMENTO...”
SL 119.130
Leitura Bíblica: Mateus 5.14-16 - Presb. Luís
Alberto
Solo: Jonas de Souza
TEMA DA MENSAGEM
“Vós Sois a Luz do Mundo”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
114 HNC – “Brilho Celeste.”
1ª e 3ª estrofes
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

