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A Arca da Aliança
“Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito,
foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se
chama o Santo Lugar; por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos
Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na
qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança; e
sobre ela, os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não
falaremos, agora, pormenorizadamente. Também farão uma arca de madeira de acácia; de dois côvados e meio
será o seu comprimento, de um côvado e meio, a largura, e de um côvado e meio, a altura. De ouro puro a
cobrirás; por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela
quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca. E porás na arca o Testemunho, que eu te darei.
Farás também um propiciatório de ouro puro; de dois côvados e meio será o seu comprimento, e a largura, de
um côvado e meio. Farás dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas extremidades do
propiciatório; um querubim, na extremidade de uma parte, e o outro, na extremidade da outra parte; de uma
só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por
cima, cobrindo com elas o propiciatório; estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o
propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca; e dentro dela porás o Testemunho, que eu te darei. Ali,
virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do Testemunho, falarei
contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. (Hb 9.1-5; Êx 25.10-22)
A revelação para a construção do tabernáculo começa com a Arca da Aliança (Concerto),
o objeto mais sagrado do santuário.
Essa caixa de madeira de acácia coberta de ouro, localizada no Santo dos Santos, Continha
as duas Tábuas da Lei com os Dez Mandamentos, o vaso com maná e o cajado de Arão
que floresceu. Ela manifestava a presença do Deus Santo no meio do seu povo.
A Arca da Aliança ensina:
I – Sobre a Providência Divina.
“A urna de ouro com maná.”
O maná enviado por Deus ao povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento
representa a provisão para a alma, e essa provisão é Cristo, o Maná do céu, o Pão da vida.
“Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente;...” Jo 6.48-51
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É o pão inigualável para o Espírito!
expiação, um lugar onde partes em
inimizade se reconciliavam: O homem
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posto sobre o propiciatório (tampa da redimiu, nos comprou no tempo para a
Arca), cobrindo a Lei, escondendo-a da vista eternidade.
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VI – Sobre a Obra Redentora de Cristo.
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Arca, em ouro, uma peça única, com dois da Arca da Aliança, temos Cristo presente
querubins com o rosto voltado para a espiritualmente! Ele está em nós e entre nós!
Tampa. Ali o sangue era aspergido pelo Vivamos nele e para ele!
sumo sacerdote.
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

Notícias Gerais

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.
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 6, às 18 horas. Pastores e
presbíteros estão convocados. E a igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Escola Bíblica Dominical de Verão –
2019: “Firmando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estamos estudando “O Credo Apostólico”
neste bimestre.

Comunicado à Igreja Sobre o Processo
de Eleição Pastoral.
O Presbitério do Rio de Janeiro reunido em
30/01/2019, na IP Gávea, recebeu
correspondência da IPRJ apresentando o
nome do Rev. Renato Lopes Porpino como
candidato para concorrer à eleição ao
pastorado da Igreja. O PRJN deliberou o
seguinte:
1 – Cumprir o art. 136 da CI/IPB: “Quando
se tratar de convite a pastor ou recémordenado, jurisdicionado por outro
presbitério, o concílio que receber o
documento encaminhá-lo-á àquele
presbitério, que solucionará o caso, dando
ciência ao concílio interessado.”
2 – Solicitar do Presbitério de Duque de
Caxias um histórico sobre a sua vida
ministerial. Continuemos em oração pelo
processo de eleição pastoral em nossa
Igreja.

1)

Dom. 10/02 – “Eu Creio na
Remissão dos Pecados...”
(Rev. Evaldo Beranger);
2)
Dom. 17/02 – “Eu Creio na
Ressurreição do Corpo...”
(Rev. Lourival Marciano);
3)
Dom. 24/02 – “Eu Creio na Vida
Eterna.”
(Rev. Renato Porpino.)
Participe da Escola Bíblica Dominical
com a sua Família.
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 8:00h;
3º domingo
Culto Vespertino – às 19h horas.
Participe com a sua família!

Notícias Gerais

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) 32557269 /(11) 94718-9450 – apecom@ipb.org.br.
Culto Semanal
Quinta, às 18:30h, na sala Miriam Duffrayer.
O Rev. Remato Porpino ministrará a Palavra
de Deus. Participe.
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 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 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.
Agradecimento
Agradeço penhoradamente a todos os
irmãos que participaram, direta ou
indiretamente com a Atividade MédicoSocial Musical e Evangelística na Cidade
de Bananal. Tudo correu maravilhosamente
bem e o melhor de tudo é que
tivemos Almas que se entregaram ao
Senhor Jesus. Toda Honra e toda Glória
damos ao nosso Deus que colocou os seus
anjos em toda programação, desde a saída do
Rio de Janeiro. Presbítero Renilton Barbosa Leão.
Atendimento Pastoral
A Equipe pastoral da Igreja atende de
segunda à sexta, das 09h30min às 18h30min.
Ligue e marque um horário com o pastor
com que deseja, falar teremos todo o prazer
em atendê-lo (a) e orar com você.

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:
 Alfabetização de Jovens e Adultos;
Integração Digital. (Contatos:
99927-1304 ou 3916-3863 – Diác.
Charles Mattos)
 Pré-Vestibular
comunitário;
preparatório para Mestrado; Inglês
Instrumental para Mestrado; Aulas
de Coro, Piano e Flauta.
 Estamos busncando parcerias.
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.
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.
Classe de Novos Membros.
Funciona todo domingo, inclusive janeiro e
fevereiro. São ministradas aulas sobre as
doutrinas básicas da fé cristã na perspectiva
Bíblico – Reformada. Se você deseja
tornar-se membro da Igreja, procede de
outra religião ou denominação, é
necessário fazer o curso na Escola
Dominical. Domingos, às 9 horas, na Sala
da SAF – 2º andar – em frente à rampa. Há
um lugar pra você entre nós!

A Fidelidade É Um Princípio
Inegociável
Ser dizimista é marca da fidelidade dos
servos de Deus que o amam e amam a sua
casa. Dízimo é expressão de gratidão e
obediência à determinação divina: “Trazei
todos os dízimos à casa do Tesouro, para
que haja mantimento na minha casa, e provaime nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós as bênçãos sem
medida.” (Ml 3.10) Seja fiel e viva as bênçãos
divinas em sua vida e 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 material, diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos a
colaboração e a compreensão de todos.
Agendamento de salas na Igreja
O prazo de entrega da agenda de atividades
para reserva de salas do ano 2019 terminou,
mas, você ainda pode continuar reservando
durante o ano através do e-mail
agenda.igreja@ catedralrio .org.br.
inserindo as seguintes informações:
* Data e a hora do evento;
* Nome do evento;
* Sala de que necessita;
* Tempo de utilização da sala;
* Quantidade de pessoas previstas;
* Contato do responsável pelo evento.
Alertamos que a prioridade das salas são
para aqueles que enviaram suas agendas
dentro do prazo determinado e dentro
daquilo que a dinâmica da igreja determina.
Contamos com sua colaboração.

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.
Culto Semanal
Quinta, das 18h30min às 19h30min.
Mensagens de Deus para edificação e
crescimento são ministradas ao coração do
seu povo. Participe. O Rev. Renato Porpino
ministrará a Palavra de Deus.
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
Eu te vejo. ...Podemos nos sentir ignorados ou
rejeitados por amigos ou familiares, no entanto,
sabemos que nosso Pai não vê apenas o rosto que
apresentamos ao mundo, mas todos os nossos
sentimentos e medos secretos. Ele fala as palavras
que nos trazem vida. “Tu és Deus que vê”…
Gn 16.13

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 03 Fev. Equipe A:
Mário Sérgio, Sérgio Branco, Jerson
Neto, João Henrique, João Márcio,
Marcelo Freitas, Walter Cascardo,
José Arteiro (Púlpito 8h),
José Vinícius (Púlpito 10h30), e
Luís Cláudio (Púlpito 19h) .
Qui 07Fev. – Sérgio Branco.
Próxima semana: Dom 10Fev19 Equipe B: Leandro Trindade,
Fernando Toledo, Adolfo Correia,
Carlos Cândido, David Pereira, João
Luiz, Thiago Castilho,
Luiz Henrique (Púlpito 8h),
Rodrigo Nobre (Púlpito 10h30), e
Rosibeti Silva (Púlpito 19h) .
Qui 14Fev. – Fernando Toledo.
Reunião Ordinária - Convocamos
toda Junta Diaconal para a realização de
nossa Reunião Ordinária, nesta segundafeira dia 04/Fev, às 19h, no Salão Álvaro
Reis. Venha com alegria participar do
ofício que o Senhor colocou em suas
mãos.
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 Bemvindo 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; 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

Reunião Plenária - próximo dia 7, às
14h30. Compareça!. Na sala Myriam
Dyffrayer, às 13h30 Momento Ana.
Venha orar por você, seus filhos e
família e tome posse da bênção.
Daniel Gonçalves Polo Jardim - A
SAF RIO o abraça carinhosamente por
sua formatura no Seminário Teológico
Presbiteriano Rev. A. G. Simonton. Que
Deus o abençoe nesse ministério que
agora se inicia, juntamente com os
outros formandos.

Liturgia

Sociedade Internas

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 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 na reunião do
dia 26 de Fevereiro para orarmos juntos.
OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Oração: Dia 04/01/19 às
19h! Venha orar por sua igreja, família,
país e por seus projetos.

Grupo de Louvor do Oásis:
Retornaremos os nossos ensaios nesta
segunda, às 17h. Você não pode faltar!
Louve ao Senhor!
Agende-se!! Você é nosso convidado
para juntos comemorarmos a Páscoa!
Onde? No AVB em Bananal! Quando?
Na Semana Santa! Não deixe para última
hora, faça a sua reserva com a Elza ou
Bernadeth.
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 começa no próximo
domingo, às 9:00h, na sala da rampa. O tema
do módulo será: Sentimentos e Emoções
na adolescência - respostas bíblicas.
Não fique de fora! Todos os adolescentes
que estiverem na primeira aula ganharão
material de estudo com brinde!
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 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

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma,
ao SENHOR.” (Salmo 146.1)
Congregação:
“Louvarei
ao
SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.” (Salmo 146.2)
Todos: “Louvai ao SENHOR, porque é
bom e amável cantar louvores ao nosso
Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Salmo 147.1)
114 HNC – “Brilho Celeste.”
Oração de Adoração

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ
ENTENDIMENTO...” SL 119.130
Leitura Bíblica: João 17. - 1-26 - Presb. Carlos
Roberto Soares
Coral Simonton
TEMA DA MENSAGEM
“A ORAÇÃO QUE FUNCIONA ”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“... E SEDE
AGRADECIDOS.” CL 3.15

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

198 HNC – “Salvação Graciosa.” – 1ª e
4ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. José
Arteiro

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Pastorais
Anotações
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Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Ora, a esperança não
confunde, porque o amor de Deus é
derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo, que nos foi outorgado.”
(Romanos 5.5)
Mulheres: “Porque Cristo, quando nós
ainda éramos fracos, morreu a seu tempo
pelos ímpios.” (Romanos 5.6)
Homens: “Dificilmente, alguém morreria
por um justo; pois poderá ser que pelo
bom alguém se anime a morrer.”
(Romanos 5.7)
Coral: “Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5.8)
Todos: “Nisto se manifestou o amor de
Deus em nós: em haver Deus enviado o
seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele. Nisto consiste
o amor: não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em que ele nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. Nós amamos
porque ele nos amou primeiro.” (I João
4.9,10,19)
42 HNC – “O Grande Amor de Deus.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
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 29.11-14)
392 HNC – “Vida Vitoriosa.”
336 HNC – “Transformação.”
Oração de Consagração: Diác. José Vinicius
Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Dário Porto
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Uníssona: “Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice; pois quem come e
bebe sem discernir o corpo, come e bebe
juízo para si.” (I João 1.9; I Coríntios
11.28-29)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO.”
Ceia do Senhor
Ministração do Pão
226 HNC – “A História de Cristo.”
Cântico “Há Momentos”
Há momentos
Em que as palavras não resolvem,
(bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.
Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar.
Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança:
É que Cristo vai voltar!

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos.
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda N
o meu coração, recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico “Como é Precioso, Irmão”

(bis)

(bis)

Ministração do Vinho
88 HNC – “Amor Perene.”
Cântico “Cristo Levou Sobre Si”
Cristo levou sobre si
As nossas dores,
Ele levou sobre si
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele
E por suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si
As nossas maldições,
Ele sofreu para que
Tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.
Jesus, Pão da Vida;

Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti;
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.
Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!
Eu sou um com você,
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Bom, Bom Pai”
Eu ouço tantas histórias
De quem pensam que Tu és,
Mas eu ouço
Tua voz de amor sussurando
Em meu coração,
Me dizendo que me amas
E que eu nunca estou só.

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas 2x

insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis, os seus caminhos!”
(Romanos 11.33)
Congregação: “Quem, pois, conheceu a
mente do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro?” (Romanos 11.34)
Dirigente: “Ou quem primeiro deu a ele
para que lhe venha a ser restituído?”
(Romanos 11.35)

Tu És um bom, bom Pai...
É quem Tu És, 3x
Sou amado por Ti,
É quem eu sou. 3x

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a
glória eternamente. Amém!” (Romanos
11.36)

Eu vejo tantos buscando respostas
Por onde vão
Mas eu sei que estão buscando respostas
Que só Tu tens,
Pois Tu sabes
O que eu preciso antes que eu possa pedir.

Cântico “Alfa e Ômega”
Não há outro como Tu,
Soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reina sobre a terra e céu.

Tu És um bom, bom Pai…
Teu caminho é perfeito pra mim, 3x
Sempre...

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

Amor tão incomparável
E eu mal posso falar,
Tua paz tão
Inexplicável que eu mal posso pensar
Eu só quero ir mais profundo, 3x
No Teu amor.

És o Alfa e Ômega, Início e Fim…

Tu És um bom, bom Pai…

És o Alfa e Ômega, Início e Fim… 2x

Teu caminho é perfeito pra mim, 3x
Sempre...
Convite à Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do
conhecimento de Deus! Quão

Alfa e Ômega,
Início e Fim, Tudo pra mim,
Tudo pra mim! 6x

Cântico “Hosana”
Eu vejo o Rei da Glória,
Vindo com seu poder,
A terra vai estremecer.
Eu vejo a sua graça,
Os pecados perdoar,
A terra vai então cantar.

Eu vejo um povo eleito,
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar.
Eu vejo um avivamento,
Quando o teu povo orar,
E te buscar, e te buscar.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas 4x
Limpa o meu coração,
Abre os meus olhos
Pra que eu possa ver
Com amor que Tens por mim, Te amo.
Quero ser igual a Ti,
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois Contigo eu vou viver, pra sempre.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 4x
Oração de Adoração

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

Sem limites, me entregarei,
Te adorarei, maravilhoso Deus.
Mais que palavras,
Te dou meu coração,
Recebe o melhor da minha adoração!
Oração de Consagração: Diác.
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ SUPLICO
AO SENHOR.” SL 142.1
Cântico: “Descansarei”
Cobre-me
Com tuas mãos
Com poder,
Vem me esconder, Senhor!
Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei,
Descansarei, pois sei que és Deus.
Minh’alma está
Segura em Ti.
Sabes bem
Que em Cristo firme estás!
Se o trovão e o mar…
Descansarei, pois sei que és Deus! 2x
Descansarei, pois sei que és Deus!

Cântico “Adoração Sem Limites”
O que darei?
O que darei a Ti
Pelos benefícios, feitos a mim?
Me lembrarei
Me lembrarei, Senhor,
De Tuas grandes obras.
Não há outro além de Ti,
Não, não há. Não, não há.
Meu desejo é Te adorar,
Mais e mais, Mais e mais.

Oração Silenciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS
É VIVA, E EFICAZ...”
HB 4.12
Leitura Bíblica: Mateus 4. 1-11 - Presb.
Denilson Servilha

Liturgia

Cântico: “Acredito”
Nestes dias de desespero,
Incerteza e medo há;
Em uma salvação eu creio,
Creio em Ti, creio em Ti.
Acredito em Jesus Cristo.
Acredito em Deus, O Pai.
Acredito no Santo Espírito,
Que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo
E que a morte enfim venceu.
Acredito que ressurreto,
Muito em breve voltará! Creio em Ti...
Que nossa fé não sejam hinos,
Apenas notas em canções,
E mesmo em tentações e fraco,
Creio em Ti, creio em Ti.
Acredito em Jesus Cristo...
O perdido encontrou perdão,
Pois agora, aqui, o amor venceu;
E que a igreja viva este amor,
Creio em Ti, creio em Ti.
E as cadeias não prevalecerão,
Pois o véu rasgou e veio ao chão.
Seu amor não voltará em vão,
Creio em Ti, creio em Ti.
Acredito em Jesus Cristo...
TEMA DA MENSAGEM
“Cristo Testado.”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA ”
Cântico: “Quebrantado”
Eu olho para cruz
E para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar,
Da Sua obra vou cantar
O meu salvador na cruz mostrou
O amor do Pai, O justo Deus

Pela cruz me chamou,
Gentilmente me atraiu e eu
Sem palavras me aproximo,
Quebrantado por Seu amor
Imerecida vida de graça recebi,
Por Sua cruz da morte me livrou
Trouxe-me a vida eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado

Segunda-feira 04: I Tessalonicenses 5.16-18
Terça-feira 05: Salmo 136.1-9
Quarta-feira 06: Jó 23.10-12
Quinta-feira 07: Filipenses 4.4-9

Sexta-feira 08: I Samuel 20.35-42
Sábado 09: I João 1.8-2.2
Domingo 10: João 13.12-26

Pela cruz me chamou... 2x
Impressionante é o Seu amor
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel!
Pela cruz me chamou... 2x
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “És Meu Deus”
Do céu Tu olhas para mim,
Do céu me enxergas bem,
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse olhar.
Do céu, me proteges do mal
Do céu, me ouves também
E se eu chamo ó Pai onde estás?
Tu respondes: “estou contigo
Não te deixo sozinho, filho!”
Se eu caminhar pelo fogo,
Não me queimarei
Por que Tu estás comigo,
Estás comigo
Se eu caminhar sobre as águas
Não afundarei
Por que Tu estás comigo, estás comigo
És meu Deus e em Ti confio... 4x

Aniversário de Nascimento
Hoje: Maria das Dores Ferreira, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt, Viviane Pessanha
Castro.
Seg 04: Ana Carmem Gomes Correa, Ana Lúcia Braga de Oliveira Fonseca, Anna Laura
de Oliveira Torres Gomes, Eduardo Lopes da Costa, Elene Maria Santos Ananias,
Eunicy Baptista Donald, Pedro Xinde Pereira Antunes, Victória Calini Melo de Oliveira.
Ter 05: Alexandre Tenório de Oliveira, Camilla da Silva Ramos, Cristina Angélica da Cruz,
Paulo Cesar Gomes da Silva, Pedro Morais Abdo, Terezinha Silva Romeo.
Qua 06: Célia Maria do Carmo Mendes, Felippe Junior Lima Retonde, Maria Delmina
Crescente.
Qui 07: Anna Laura Santos de Lima N. De O. A. Amaro, Elizabeth Lopes da Silva, Maria
da Glória Alves da Silva, Noemi Coutinho Stefanon, Pâmella Bandini Dias, Pedro
Paulo Xinde Antônio, Zélia Maria Fernandes de Luna Diniz.
Sex 08: Cláudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Gladys Solange Silva Araújo, Glaucia
Macedo de Lima, Khatya Elizabeth Gripp Couto, Levi de Almeida Monteiro, Mateus
Levi Simões Fernandes, Yasmin Pulleiro de Carvalho.
Sáb 09: Ana Maria Araújo de Andrade, Márcia Barbosa Cerqueira.
Aniversário de Casamento
Hoje: Hélio dos Santos Dutra e Aída de Souza Dutra.
Ter 05: Edmilson de Sousa da Silva e Anita Maria da Silva, Heidi Coutinho Machado e
Antônio Ernesto Sales Machado, Hélio Machado e Maria Delmina Crescente.
Qua 06: Jorge Ricardo Arrabal e Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal, Aline Müller de Britto
e Rodrigo Britto Florêncio.
Qui 07: José Ricardo Coelho e Cineide Machado Coelho.
Sex 08: Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva Michely e Andrea Nascimento Santos Ruiz.
Sáb 09: Presb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser.

Do céu, me proteges do mal...
Se eu caminhar pelo fogo...
És meu Deus e em Ti confio... 4x

1

E no deserto minha provisão Tu serás,
Me leve em Teus braços se eu me cansar
És meu Deus e em Ti confio... 4x
Recessional

2-

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 Marcos Flávio Ferreira Pinto (esposo de Rosa
Maria Campos Pinto), Claudionor Fonseca.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Estado e pelo Brasil.

Não deve ter sido isso que Deus quis dizer
Você, leitor, já deve ter se dado conta que, independente da sua idade, vivemos
tempos muito agitados. Tudo é corrido, tudo é “pra ontem”, “se não for hoje nem precisa
mais, tá?”; a mensagem de whatsapp que não é respondida imediatamente nos gera uma
ansiedade que nos consome em minutos, segundos de espera. O que dizer então da época
do e-mail? Como era a espera? E na época da Carta? -‘Carta’, quê é isso? Imagina como
devia ser nas épocas que só conhecemos por filme, onde um mensageiro viajava com uma
correspondência entre cidades. E a espera? O imediatismo e ansiedade nos tomaram de
forma consciente e inconsciente, e nós transportamos isso para nossa vida com Deus.
Muitas vezes buscamos por um longo tempo a Deus para entender seus propósitos
e planos para nossa vida. Ou então, Deus nos dá o conhecimento de sua promessa para
nós, mas ainda não é chegada a hora. Nesse aguardo, esse imediatismo e ansiedade começam
a nos consumir a tal ponto que começamos a questionar se Deus está realmente por perto,
se Ele já recebeu nossa oração ou se a promessa que acreditamos ser de Deus é mesmo
uma promessa ou não, ou se Deus esqueceu de nós. O imediatismo e ansiedade colocam
nossa fé em Deus em cheque.

ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Fernando Costa; 10h30min: Presb. Gelbson Improta
19 horas: Presb. Guaraci Satlher
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Theresinha Pereira - Cidinha Pereira - Sonia Cruz Noite:
Rosa Lúcia

Mas a fase de vida em que Abraão passou aguardando por 25 anos o cumprimento
da promessa de um filho que seria o início da grande nação de Israel, nos ensina muito
sobre permanecer inabaláveis e firmes na fé de que Deus vai cumprir os seus propósitos
em nossas vidas (veja em Romanos 4:18-21). Não podemos esquecer disso, muito menos
tomar atitudes precipitadas em outra direção ou então para antecipar seus desígnios. Não
se desespere, não se deixe consumir pela ansiedade e imediatismo que assolam nosso
tempo. Busque terreno firme em Deus. Peça sabedoria e discernimento para entender seus
reais planos. Exercite a sua fé todos os dias crendo com certeza naquilo que se espera.
“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.”
Hebreus 11:1
Que Deus te abençoe!
Tiago Trindade
Nosso vôlei foi top em todas as sextas-feiras que tivemos de comunhão e diversão!
Maaaaaas chegou ao fim pra já aquecermos o coração para o retorno do nosso Culto
Jovem!! Prepare-se! Dia 08/02 estamos de volta, e o seu lugar é insubstituível!
As inscrições para o Acampamento de Verão estão a todo vapor! Não deixe pra
última hora! Procure a galera da UMP no hall da cantina e garanta a sua vaga!

