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O verdadeiro Protagonista (Leia Provérbios 16:1-3)
No tempo em que vivemos, é muito difícil não nos vermos como protagonistas de
nossas próprias vidas. A sociedade moderna nos incentiva diariamente a buscarmos a satisfação
de cada um de nossos desejos por meio de jargões como “acredite em si mesmo”, “siga o seu
coração”, “carpe diem”, etc. O “eu” e o seu bem-estar solidificaram sua posição como os
ídolos de nossa geração, sendo continuamente exaltados pela cultura individualista e
antropocêntrica na qual estamos imersos.
Ironicamente, essa glorificação constante e institucionalizada do nosso ego tem como
principal consequência a criação de uma auto-imagem totalmente prejudicial para nós mesmos.
Criamos a falsa noção de que a nossa felicidade depende de fazermos o que desejamos, isso
é, trazermos tudo o que idealizamos para a realidade e alcançarmos a posição de donos de
nossas próprias vidas e futuros. Passamos então a basear nosso valor como pessoas na nossa
capacidade de realizarmos nossos objetivos - o que, por sua vez, inevitavelmente nos frustra,
já que sempre enfrentaremos o fracasso em alguma medida. Quando vemos nossa vida tomando
rumos diferentes daqueles que planejávamos (apesar de nossos esforços), percebemos que o
bem-estar que tanto buscávamos se encontra mais uma vez distante e inalcançável.
Para nós cristãos, porém, essa realização não é apenas esperada. Na verdade, ela é
um motivo de grande alegria. Pois sabemos que não fomos feitos para viver sozinhos, seguindo
o nosso coração enganoso e tentando satisfazer nossos próprios desejos. Fomos feitos para
glorificar o nosso Criador, depender totalmente dEle e fazer a Sua vontade - não a nossa.
Como é bom sabermos que não somos os protagonistas de nossas histórias, e que
nem o peso do fracasso nem o da glória caem sobre nós - ambos já caíram sobre Cristo no
Calvário! Como é bom sabermos que por mais grandiosos que nossos planos possam parecer
para nós mesmos, os de Deus são muito melhores, pois sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Se confiarmos nossas obras a Ele, se desejarmos com nosso coração fazer a Sua vontade e
procurarmos ser cada vez mais parecidos com Cristo podemos ter certeza de que Ele será
misericordioso em completar a obra que Ele mesmo já iniciou em nós. Que a nossa segurança
esteja no fato de que, tendo Cristo no centro de nossas vidas, estaremos vivendo uma história
na qual o protagonista, de fato, nunca falha.
Mateus Levi
Na próxima sexta-feira, 22/02, se Deus quiser, contaremos com a presença do nosso querido
Rev. Felipe Telles - Felipex, da IPRaízes. Se você tem disponibilidade, venha e participe com a
gente às 20h, no Salão Álvaro Reis.
*Transmissão ao vivo pela nossa página no facebook (@umprio).
O nosso Acampamento de Verão está cada vez mais perto! Não deixe para a última hora!
Procure a galera da UMP no hall da cantina, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga para
dias especiais de renovo e fortalecimento no Senhor!

COERÊNCIA CRISTÃ
O conto “A Negrinha” de Monteiro Lobato é uma narrativa que retrata a difícil
estória que perpassa nascimento, vida e morte de uma pequena menina órfã, de pele negra
e filha de escrava. Essa menina viveu os primeiros anos de sua vida privada de liberdade e
limitada a um espaço físico precário na casa de uma patroa. Tinha a alma ferida pelos
maus tratos racistas; o corpo pouco pesado; limitado na sua fluência psicomotora e marcado
por cicatrizes advindas das situações de violência vivenciadas desde o início da vida.
A “patroa” era viúva, sem filhos, com boa aquisição econômica e grande
reconhecimento religioso. Era digna de regalias da igreja e recebia em sua casa um grupo
composto pelas amigas e pelo vigário para discussões e reuniões. Apesar desse envolvimento
religioso, a Dona Inácia era cruel e intolerante aos choros da criança. Nesse contexto,
cresceu “Negrinha” no ambiente de rejeição e reprovação.
Que conceito teria de si uma menina que nunca recebeu um carinho sequer, apenas
depreciação, apelidos e rótulos negativos? O ápice das atitudes violentas da patroa se deu
no dia em que a Negrinha se desentendeu com uma criada nova. Em um momento de
fúria, a patroa mandou cozinhar um ovo, tirou-o da água fervente e colocou-o na boca da
menina até que esfriasse, sem que ela pudesse gritar de dor. No mesmo instante, a Dona
Inácia, a cruel patroa, recebeu a visita do vigário e falava com ele a respeito do desafio que
é ser uma pessoa caridosa.
Essa estória impressiona não apenas pelo contexto de escravidão, mas também
pelo fato de a Dona Inácia ser tão cruel e tão religiosa simultaneamente. Como alguém
cruel pode falar de caridade? Como alguém com mentalidade cristã pode não ser amável?
Em todas as cidades, há crentes solitários e adoecidos espiritualmente. São pessoas
feridas na alma, surradas verbalmente desta ou daquela maneira por “irmãos da fé”. Veemse indignas diante de Deus e temem partilhar sua vida com outro ser humano, para não
serem condenadas e rejeitadas.
Isaías viu com perfeição o coração de Cristo e o que ele viria a fazer. Resumiu o
caráter e o ministério que o nosso Senhor Jesus deixaria como exemplo a Seus seguidores.

Diz o profeta no capítulo 42.3: “Não esmagará
a cana quebrada, nem apagará a torcida que
fumega...”. Os fariseus descartavam com
facilidade as pessoas que haviam falhado na
vida, mas Jesus restaurava aquelas canas
esmagadas, transformando-as em
instrumentos musicais que tocavam seu
cântico da graça.
A nossa aceitação diante de Deus
não depende do nosso desempenho e do
nosso comportamento, mas sim do amor
incondicional de Deus. Ele está nos levando
a ver que o modo de caminhar ao seu lado
não é mediante uma lista de regras impostas
de fora, mas mediante a vida interior e os
convencimentos proporcionados pelo
Espírito Santo.
Você está magoado, solitário, cheio
de sentimentos de culpa? Você precisa
entender que falhou e que, mesmo tendo
falhado, Deus diz que o aceita e o ama.
Assim o cristão contempla suas derrotas e
erros: ele se volta para o perdão total de
Deus por meio da obra redentora de Cristo.
O evangelho não é, portanto, apenas uma
mensagem de perdão, mas também da

esperança de que Deus transformará o pior
no melhor, o banido no incluído e o inimigo
no filho.
Essa verdade de perdão, esperança e
amor deve ser evidenciada nas relações
daqueles que foram alcançados por essa
Graça... Não se pode “receber o vigário,
falar de caridade”, tendo um “escravo” em
casa; não cabem crueldade e cristianismo na
mesma pessoa; não se suportam legalismo
e amor piedoso em um mesmo coração.
Se pertencemos ao Senhor, evidenciemos
os seus valores. A igreja não pode ser cruel,
vil e roubadora da paz alheia. Não devemos
odiar aqueles a quem Cristo perdoou. Antes,
devemos ser amáveis, carinhosos, gentis e
dóceis, pois esse é o DNA do nosso Pai.
Evidencie essas características hoje. Comece
com alguém que esteja próximo a você
agora... Dê-lhe um abraço apertado, doelhe um sorriso sincero e declare-lhe uma
palavra de ânimo, a fim de que evidenciemos
com nossas atitudes a fé que professamos.
Rev. Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO
Dom. 24: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Leonardo Sahium; 19 horas: Rev. Renato
Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Alberto; 10h30min: Presb. Luís Monteiro; 19 horas: Presb.
Maurício Buraseska.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Licia Barbosa Noite: Creusa Póvoa

Segunda-feira 18: Isaías 61.1-6
Terça-feira 19: Efésios 2.1-10
Quarta-feira 20: Jeremias 17.5-10
Quinta-feira 21: I Tessalonicenses 1.1-10

Sexta-feira 22: Mateus 5.43-48; João 8.9-11
Sábado 23: Filipenses 3.12-21
Domingo 24: Salmo 46.1-7

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ana Carolina Menezes Machado, Anita Helena Alves da Silva Lins, Damaris Ribeiro de Morais,
Leila Barros Cândido Bezerra, Pierre Alexandre de Lima, Rosane Tavares de Oliveira.
Seg 18: Ana Carolina Reis Pimentel, Erika Patrícia Gonçalves Edelman, Eujácia Nogueira Bastos,
Liliane Barreto da Cunha, Natália Medeiros Marins Nunes, Rodrigo Mourão Marttie, Sarah Prado
Barbosa, Vânia de Cássia de Araújo Dutra.
Ter 19: Hilce Berredo Aguiar de Oliveira, José Ricardo Coelho, Luís Felipe de Castilhos Ortiz Valencia,
Luiz Carlos Rodrigues, Nathalia dos Santos Correa Diniz, Rosângela Carvalho de Freitas.
Qua 20: Ligia Braglia Oliveira, Pedro Macedo de Bragança Júnior, Raquel Ferreira Lobo Andrade Maciel,
Shirlei Santos da Silva, Sônia Regina do Nascimento Rebechi.
Qui 21: Andreia Cristina Vieira Xavier, Claucedides Torres Fernandes, Flávia Rodrigues Perrone de
Mesquita, Maria Dolores Andrade Gomes, Romualdo Soares Juncken, Solange Nonato Paz.
Sex 22: Danielle Crespo Leone, Elias Saud, Mileide Souza Santos, Tatiana de Fátima M. S. de Almeida.
Sáb 23: Bento do Valle Maia, Gabriel de Oliveira Ávila, Gabriel Rego Wong, José de Arimatea de
Araújo Rodrigues, Sandra Maria Pereira.
Aniversário de Casamento
Hoje: Carlos Roberto de Mendonca Rizzo e Dora de Cabral Rizzo, Ana Carmem Gomes Correa e
Antônio Correa dos Santos.
Ter 19: Isaias Silva Costa e Marcia Maria de Jesus Costa.
Qua 20: Sônia Regina do Nascimento Rebechi e Garry Edwardd Nash, Juliana Rocha Rodrigues
Barcellos e Marcos Carvalho Barcellos.
Qui 21: Antônio Carlos Romeo e Terezinha Silva Romeo, Diác. José Vinicius Trindade e Mônica de
Melo Trindade, Pedro dos Santos Leopoldo e Benta Jesus dos Santos Leopoldo, Elaine Morais
Abdo e Rodrigo da Silva Abdo.
Sáb 23: Luiz Cláudio Barros da Gama e Maria Helena Magalhães Gama.
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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 e Raquel Corrêa, Presb. Raul Vargas (pai
do Pb. Raul Vargas Filho).
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 Eleição Pastoral –
Instrução à Igreja.
São funções privativas do Ministro do
Evangelho:
a) Ministrar os sacramentos (batismo e
ceia);
b) Invocar a bênção apostólica sobre o
povo de Deus;
c) Celebrar o casamento religioso com
efeito civil;
d) Orientar e supervisionar a liturgia na
igreja de que é pastor. (Art. 31 –
CI/IPB).
O Ministro do Evangelho, cujo cargo e
exercício são os primeiros na igreja, deve
conhecer a bíblia e sua teologia; ter cultura
geral; ser apto para ensinar e são na fé;
irrepreensível na vida; eficiente e zeloso no
cumprimento dos seus deveres; ter vida
piedosa e gozar de bom conceito dentro e
fora da igreja. (Art. 32 – CI/IPB).
O Ministro poderá ser designado pastor
efetivo, pastor auxiliar, pastor evangelista e
missionário. (Art. 33 – CI/IPB).
É pastor efetivo o ministro eleito e instalado
numa ou mais igrejas... (§ 1º).
A designação de pastores obedecerá ao que
abaixo se preceitua:
a) O pastor efetivo será eleito por uma
ou mais igrejas, pelo prazo
máximo de cinco anos, podendo
ser reeleito, competindo ao
presbitério julgar das eleições e dar
posse ao eleito... (Art. 34 – Alínea
A – CI/IPB).
O sustento do pastor efetivo e do pastor
auxiliar cabe às igrejas, que fixarão os
vencimentos, com aprovação do
presbitério; os pastores evangelistas serão
mantidos pelos presbíterios; os
missionários, pelas organizações
responsáveis. (At. 34 – CI/IPB).

Reunião do Conselho.
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 20, das 18h às 22 horas.
Pastores e presbíteros estão convocados, e a
igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.
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 honrar o Senhor com
os seus bens! “Deus ama a quem dá com
alegria!”
Nota de Gratidão.
A família de Darci de Araújo agradece à
Igreja pelo carinho e pelas orações. Neste
último domingo, 10/02/2019, sua irmã,
Dirce de Araújo Vieira, foi chamada à
presença do Senhor aos 84 anos. A
Cerimônia da Esperança Cristã foi realizada
na terça-feira, 12/02/2019, com a
participação do Rev. Guilhermino Cunha.
Que Deus console a família enlutada.
Culto Semanal – Quinta, 18:30h.
Ministração sobre o tema: “Eleição
Incondicional”. Participe com a sua
família. É tempo de conhecer mais a palavra
e crescer espiritualmente!

Notícias Gerais

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.
Doações para asilo
No carnaval teremos o acampamento da
Igreja, e como todo ano, faremos uma ação
social no Lar São Vicente para idosos.
Estamos vendendo fichas no valor de
R$20,00 para arrecadar dinheiro para as
compras de itens de higiene pessoal e fraldas
geriátricas. Você também pode contribuir
doando fraldas. Para doar, procure qualquer
membro da diretoria da UMP, sua ajuda é
muito importante!
Escola Bíblica Dominical de Verão –
2019: “Firmando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estamos estudando “O Credo Apostólico”
neste bimestre.
Dom. 24/02 – “Eu Creio na Vida Eterna.”
Ministração do Rev. Renato Porpino.
Participe da Escola Bíblica Dominical 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
financeiras, doando uma bolsa ou qualquer
outro valor financeiro.

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.
Adote Um Adolescente Doando Uma
Bolsa no Acampamento da UPA.
Acontecerá entre os dias 6 a 10 de março
o acampamento dos nossos adolescentes
no Vale de Bênçãos em Bananal. Temos
muitos adolescentes que gostariam de
participar, mas a família não tem condições
de pagar o acampa. Por isso pedimos com
amor ajuda de qualquer valor. O tema do
acampamento é A Última Saída. O Valor
do acampamento é de R$ 340,00. E se
você quiser ajudar, pode procurar Leninha
Maia ou Zoraya Lemos.
Diretoria do movimento OÁSIS para
2019
Presidente: Bernadeth Maria Cardoso
Vice-Presidente: Elza Barbosa Pimentel
1ª Secretária: Sandra Lino De Azeredo
2ª Secretária: Maria Adélia Ferreira
Procuradora: Irani Pereira de Souza
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.

Ceia do Senhor.

Liturgia

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO
DE DEUS”
Leitura Uníssona: “Bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo
pecado é coberto. Bem-aventurado o
homem a quem o SENHOR não atribui
iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todo o dia. Porque a
tua mão pesava dia e noite sobre mim, e
o meu vigor se tornou em sequidão de
estio. Confessei-te o meu pecado e a
minha iniquidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao SENHOR as minhas
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade
do meu pecado.” (Salmo 32.1-5)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“COMUNHÃO COM
CORDEIRO.”

O

Ceia do Senhor
Ministração do Pão
105 HNC – “A Certeza do Crente.”
Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.
Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho
97 HNC – “Súplica do Redimido.”
Cântico: “Vivi Tão Longe do Senhor”
1. Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar,
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.
Seu maravilhoso olhar! (Bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar!
2. Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.
3. Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador.

“... CRESCEI NA GRAÇA E NO
CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E
SALVADOR JESUS CRISTO ”
II PE 3.18
Cântico: “Jesus é a Aliança”
Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.
Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.
Firmada está a Aliança
Em nossos corações,
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

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!
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.
Classe Preparatória Para Novos
Membros.
Se deseja tornar-se membro da Igreja, vem
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 Presb. Dário Porto e
equipe. Há um lugar pra você na família
Catedral.
Vigília de Oração
Dia 22/02 - última sexta feira, estaremos
nos reunido afim adorar a Deus, orar e
meditar na sua Palavra. O tema proposto é:
“Aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará.” Salmo 91.1

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.
Atendimento pela Equipe Ministerial
Se você deseja uma visita ou atendimento
em gabinete, ligue para um dos nossos
pastores, ou para a Mis. Leninha Maia, e
marque um horário. Teremos prazer em
recebê-lo(a).
Editora Cultura Cristã
Temos uma loja física da nossa Editora
Presbiteriana no coração do Rio de Janeiro.
Em pleno funcionamento e localizada no
Mackenzie Rio - Faculdade Presbiteriana,
Rua Regente Feijó, 69 - Loja 1. O horário
de funcionamento é de Segunda à Sextafeira, das 08h às 17h. O Telefone para
contato é: 3556-7882. Faça uma visita e
aproveite a oportunidade para adquirir
Livros, Bíblias de Estudo e com hinário
novo cântico, camisetas e etc...
Pão Diário
O amor revelado? “Nisto se manifestou o amor
de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho
unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.”
1 João 4.9. Reconhecemos o quanto Deus
nos ama porque Ele enviou o Seu Filho para
nos salvar.

Liturgia

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 17 Fev. - Equipe C:
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Amália
Maria, Charles Mattos, Filipe Agum, Jorge
Camacho, Willians Araújo,
Leonardo Trindade (Púlpito 8h),
Paulo Freitas (Púlpito 10h30), e
Roberto Azeredo (Púlpito 19h).
Qui 21 Fev. – Elizabeth Sabino.
Próxima semana:
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.
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
P E R M I T A
q u e
seu CELULA R ou CONV ERSAS
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

Culto Vespertino
- 19h -

imediato aos vigias e Diáconos para que
as medidas necessárias possam ser tomadas.

“DIGNO É O CORDEIRO QUE FOI
MORTO DE RECEBER... A HONRA, A
GLÓRIA, E O LOUVOR.” AP 5.12
Prelúdio

Depto Dorcas - reunião hoje, às 14h30, na
sala da SAF.
Depto Eunice - reunião hoje, às 17h, na sala
da rampa.
Depto Ebenezer - reunião dia 20, quartafeira, às 14h30 na sala Myriam Dyffrayer.
Depto Maria Reis - reunião dia 21, quintafeira, às 14h30 na Igreja.
Oração e Jejum - dia 19, 3ª feira, às 8h. Venha
participar!
Aí vem aniversário SAF RIO - 121 anos dia 14 /3 das 10h às 16h. Agende essa data.
Você não pode perder essa comemoração.
ECCC

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”
(Lm 3:21)
Agenda ECCC 2019– pode ser obtida na
página da Igreja. A próxima Reunião (de
Abertura) vai ocorrer em 26 de Fevereiro, às
20h, e esperamos todos lá. Programem-se!
O 68º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!! Será
de 12 a 14 Abr. Os casais já estão sendo
selecionados. Se você tem fichas para entregar

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ele nos libertou do império
das trevas e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão dos pecados. Este
é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação;”
(Colossenses 1.13-15)

obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.26)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.27)
52 HNC – “Glória e Coroação.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO DE
DEUS.”

Homens: “Pois, nele, foram criadas todas
as coisas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam
soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio
dele e para ele. Ele é antes de todas as
coisas. Nele, tudo subsiste. 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,”
(Colossenses 1.16-18)

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)

Mulheres: “Porque aprouve a Deus que,
nele, residisse toda a plenitude e que,
havendo feito a paz pelo sangue da sua
cruz, por meio dele, reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra,
quer nos céus.” (Colossenses 1.19-20)

Oração de Consagração: Diac. Roberto
Azeredo

49 HNC – “Sempre Vencendo.”

Pastorais

“HABITE, RICAMENTE, EM VÓS A
PALAVRA DE CRISTO...” CL 3.16

Presbíteros: “Ora, àquele que é poderoso
para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério
guardado em silêncio nos tempos
eternos,” (Romanos 16.25)

Leitura Bíblica: Mateus 10.1, 5-23 - Presb.
Jorge Apocalypses
Coral Canuto Regis

Pastores: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo
o mandamento do Deus eterno, para a

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

TEMA DA MENSAGEM
“Autoridade, Unção e Poder.”

Liturgia

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.

Sociedade Internas

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Oração de Consagração: Diác. Paulo Freitas
Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

Leitura Bíblica: Lucas 8.26-39 - Presb. Iaco
Lobo
Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“Surpreendidos pelo milagre.”

Dirigente: “E tudo quanto pedirdes em
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei.”
(João 14.13-14)

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Congregação: “Por isso, vos digo: Pedi, e
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e a quem
bate, abrir-se-lhe-á.” (Lucas 11.9-10)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

fale com o Casal Presidente. 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 os casais que completaram bodas
no mês de Janeiro e também aqueles que vão
completar, em Fevereiro, na reunião de
abertura para orarmos juntos.
OÁSIS
Movimento Oásis

“DEDICAÇÃO E ENVIO”

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reunião de Oração: Toda segunda-feira
venha orar por sua igreja, família, país e por
seus projetos.
Acampamento de Páscoa!!! Inscrições
abertas! Na Semana Santa! De 14 a 21 de
abril 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.
Bazar do Oásis! Você poderá participar do
nosso Bazar que está a todo vapor nos
preparativos e ofertar itens em bom estado,
de calçados, roupas e utensílios domésticos. A
renda será em prol do acampamento do Oásis.
Participe!!
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

Devocionais - 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!!!
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

Re-iniciamos nossos encontros semanais no
modo “ECOS VERÃO”. Meditamos sobre
ALVOS DIÁRIOS PARA 2019. Pequenas
mudanças podem alterar seu ano e sua vida. Vai
a dica: Frequentar um pequeno grupo - ECOS deve ser uma delas, pois certamente ajudará muito
nas outras metas. Invista em seu crescimento.
Obtenha mais detalhes dos nossos grupos através
do e-mail ecos@catedral.org.br. ESPERAMOS
VOCÊ!!!

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo
24.7)
Congregação: “Quem é o Rei da Glória?
O SENHOR, forte e poderoso, o
SENHOR, poderoso nas batalhas.”
(Salmo 24.8)
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória.” (Salmo
24.9)
Todos: “Quem é esse Rei da Glória? O
SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da
Glória.” (Salmo 24.10)

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”
Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO...”
SL 119.130
Leitura Bíblica: Gênesis 22. 1- 19 - Presb.
Guilherme Sayão
Grupo Soli Deo
TEMA DA MENSAGEM
“A prioridade da vida.”
Mensagem: Rev. Renato Porpino
“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
Cântico: “Oferta de Amor.”

19 HNC – “Rei Sublime.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
320 HNC – “Brilha no Viver.” – 1ª e 2ª
estrofes

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor, em 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. Leonardo
Trindade

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Pastorais

Escola Bíblica Dominical
Anotações
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“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Porque os atributos invisíveis
de Deus, assim o seu eterno poder, como
também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o
princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas...”
(Romanos 1.20)
Mulheres: “Os céus proclamam a glória
de Deus, e o firmamento anuncia as
obras das suas mãos.” (Salmo 19.1)
Homens: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite. Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som;”
(Salmo 19.2-3)
Coral: “No entanto, por toda a terra se faz
ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo...” (Salmo 19.4)
Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!”
(Salmo 8.9)
10 HNC – “A Criação e Seu Criador.”
Cântico: “Perto Quero Estar”
Perto Quero Estar,
Junto aos teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e te adorar.
Tudo que há em mim
Quero te ofertar,
Mas ainda é pouco eu sei,
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei.

Te Louvarei, não importam
A circunstâncias!
Adorarei somente a ti, Jesus!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e
me guardar nesta jornada que
empreendo, e me der pão para comer e
roupa que me vista, de maneira que eu
volte em paz para a casa de meu pai,
então, o SENHOR será o meu Deus; e
a pedra, que erigi por coluna, será a Casa
de Deus; e, de tudo quanto me
concederes, certamente eu te darei o
dízimo.” (Gênesis 28.20-22)
288 HNC – “A Mensagem Real.”
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 promessas
De me buscar.

