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DO PESO À ALEGRIA
Em alguns momentos da vida, os erros, equívocos e pecados acontecem... Nesses
terríveis momentos, por muitas vezes, há a impressão de que se está sozinho, abandonado
e desprotegido em razão do equívoco. Como se a transgressão fosse capaz de fazer cessar
a misericórdia e a graça do Senhor.
Em razão dessa situação, tornamo-nos mais ácidos conosco e com tudo a nossa
volta... Passamos a ser mais críticos dos outros, da família, igreja etc. Isolamo-nos e
recolhemo-nos em nossa dor... E, para complicar o nosso quadro, sabemos que Ele poderia
simplesmente retirar a nossa dor, atender nossas orações e nos fazer livres do sofrimento,
mas por vezes não o faz. Então, questionamos: “será que Deus não se importa?”
Um dia, um discípulo de Jesus, estava vivendo o mais profundo da auto decepção.
Estava amargurado, sentindo-se o pior dos homens... Pedro, havia negado o Senhor e isto
lhe cortava a alma profundamente, pois sabia que tinha entristecido o Seu Grande Amigo
Jesus.“Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe.
E, quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes,
uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro
negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro,
porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo:
Também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não
compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou
os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás,
antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam
dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos: quem é que te bateu? E muitas
outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do
povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: Se tu
és o Cristo, dize-nos. Então, Jesus lhes respondeu: Se vo-lo disser, não o acreditareis; também, se vos
perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora, estará sentado o Filho do Homem à direita do
Todo-Poderoso Deus. Então, disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis
que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da
sua própria boca.” (Lc 22. 54- 71).
Talvez Pedro se lembrasse com frequência do dia em que Jesus lhe chamou para
segui-lo, das impactantes palavras ditas ao povo de dentro do seu barco, da grande quantidade
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de milagres presenciados... Mas, agora,
Jesus prometeu que estaria conosco
depois do erro, ele parecia estar só, sem todos os dias. Ele nunca nos abandonará. E
saída e julgado pelos irmãos de caminhada mesmo quando nos tornarmos reprováveis
e por si mesmo.
e fracassarmos na caminhada, ele se voltará
para nós para nos restaurar. Ele estará
Até que o grande milagre acontece, sempre disposto a caminhar conosco em
Cristo ressuscitara e estava bem ali, nossos momentos de decepção.
comendo peixe e falando com seus
discípulos (João 21.1-18). Pedro cortejava
Você pode ser um Pedro agora,
um sentimento estranho, pois estava feliz e pode estar profundamente triste em razão
triste ao mesmo tempo. Pensava: “Como de um erro... Entretanto, Jesus se importa e
encarar Jesus agora? A última vez que olhei está com você agora, por meio do Seu
para os seus olhos eu estava abandonando- Espírito. Ele quer apenas que haja confissão,
o e negando minha fé” (Lucas 22.61).
arrependimento e mudanças... Clame por
perdão, pois “Ele é fiel e justo para nos
No entanto, Jesus veio na direção perdoar os pecados”.
do entristecido Pedro... A decepção era
profunda e Jesus sabia que mais uma vez
Ainda que aqueles que o cercam e
ele precisava ser puxado para cima. Fizera mesmo você tenham dificuldade de
isso outras vezes com outros pecadores. O perdoar, o Nosso Senhor não a tem, Ele
Senhor é especialista em estender a mão... nos perdoa não apenas pelo que fazemos,
Jesus vai na direção do seu precioso amigo mas pelo que somos. Sinta-se leve, Ele o
e, por três vezes, lhe diz: “Tu me amas?” E, ama. Viva um dia marcado pela alegria do
em seguida, ordena: “apascenta as minhas perdão do Senhor!
ovelhas”. Com isso, nosso Senhor reafirma
o poder do Seu amor sobre a culpa, a força
Rev. Renato Porpino
da Sua Graça sobre o pecado e a
supremacia do Seu perdão sobre a
consciência afligida.

Processo de Eleição Pastoral – Instrução à Igreja.
O Pastor, ou Ministro do Evangelho, deve ser um homem de Deus, consagrado e
dedicado a Ele, chamado, vocacionado, habilitado por Deus, conhecedor profundo da
Palavra, capacitado para apascentar e edificar o povo de Deus, a Igreja.
“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo” (Ef 4.11-12)
O Pastor deve apascentar o povo de Deus com sabedoria, amor e discernimento. “Darvos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15)
O Ministro do Evangelho deve pastorear o rebanho de Deus com zelo e orientado
pelo Espírito Santo.
“Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes
a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.” (At 20.28)
O Ministro deve ser um modelo para o rebanho. “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós,
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida ganância, mas de boa vontade; nem
como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho.” (IPe 5.2-3)
O Ministro deve ser um servo de Deus com vida irrepreensível. “Fiel é a palavra: se
alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível,
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vinho,
não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento; e que governe bem a própria casa, criando
os filhos sob disciplina, com todo o respeito (pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará
da igreja de Deus?); não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do
diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio
e no laço do diabo.(I Tm 3.1-7)
O Ministro deve cumprir cabalmente o seu ministério.“Conjuro-te, perante Deus e Cristo
Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, insta, quer
seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá
tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às
fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério.” (II Tm 4.1-5)
O Ministro do Evangelho deve ter qualificações e deveres.“Porque é indispensável que o
bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem
violento, nem cobiçoso de torpe ganância; antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha
domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para
exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem.” (Tt 1.7-9)
“O Ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, representada no
Presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da Palavra de Deus, administrar os
sacramentos, edificar os crentes e participar, com os presbíteros regentes, do governo e
disciplina da comunidade.” (Art. 30 – CI/IPB)
“Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, de bispo, pastor, ministro,
presbítero ou ancião, anjo da Igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e despenseiro
dos Mistérios de Deus, indicam funções diversas, e não graus diferentes de dignidade no
ofício.” (Parágrafo Único – CI/IPB)

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.
Agradecimento:
Agradecemos a Deus pela formatura em
Bacharel em Teologia do nosso filho, Daniel
Jardim. Nossa gratidão também aos
Pastores, Conselho, Junta Diaconal,
Sociedades Internas e a todos os irmãos da
Igreja nesse dia especial. Que o Nosso Deus,
segundo a Sua Soberana vontade, confirme
no coração do Daniel o chamado ao
Ministério Pastoral. Contamos com as
orações de toda Igreja. Ao nosso Deus toda
Honra e toda Glória. Presb. Renan e Ligia
Jardim
Escola Bíblica Dominical de Verão –
2019: “Firmando os Passos na
Caminhada da Fé.”
Estamos estudando “O Credo Apostólico”
neste bimestre.
1)Dom. 17/02 – “Eu Creio na Ressurreição
do Corpo...” (Rev. Lourival Marciano);
2) Dom. 24/02 – “Eu Creio na Vida
Eterna.” (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 Acampamento
Vale de Bênçãos. Programe-se para ir com a
sua família e reservar esse tempo para estarmos
em comunhão como igreja e ouvir o que Deus
tem a nos falar através das mensagens
ministradas. As inscrições já começaram 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) 32557269
/
(11)
94718-9450
–
apecom@ipb.org.br.
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.
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 quem deseja, falar teremos todo o
prazer em atendê-lo (a) e orar com você.

Sociedade Internas

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.
Instrução à Igreja Acerca de Eleição
Pastoral.
A Igreja começou a ser instruída na quintafeira, dia 7, no culto de doutrina, pelo Pastor
da Igreja, Rev. Isaías Cavalcanti, falando
sobre chamado, vocação, qualidades e
deveres do pastor. Estejamos orando pela
Igreja e pela eleição pastoral.
Dia da Mulher Presbiteriana
Comemora-se hoje, em todo Brasil, no
âmbito da IPB, o Dia da Mulher
Presbiteriana. Louvamos a Deus e
agradecemos pela vida e serviço das
mulheres presbiterianas. Pela sua fidelidade,
amor, alegria e dedicação no serviço do
Senhor, especialmente, pelo trabalho da
SAF. Parabéns a todas as mulheres
presbiterianas, representadas aqui, na IPRJ,
pela mulher presbiteriana de 2019,
ADRIANA MAIA FERREIRA DA
SILVA. “És verdadeira auxiliadora, Irrepreensível
na conduta, sendo luz; Incansável na luta, firme na
fé, Vitoriosa por Cristo Jesus!” I.C.

Os Cincos Pontos do Calvinismo –
Tulip
Estaremos estudando esse assunto teológico
significativo nos cultos das quintas-feiras, às
18:30h.
* Quinta – 14/02 –
“DEPRAVAÇÃO TOTAL” Ministração: Rev. Renato Porpino;
* Quinta – 21/02
“ELEIÇÃO INCONDICIONAL.”
Ministração: Rev. Isaías Cavalcanti;
* Quinta – 28/02
“EXPIAÇÃO LIMITADA.” –
Ministração: Rev. Renato Porpino;
* Quinta – 06/03 –
“GRAÇA IRRESISTÍVEL.” –
Ministração: Rev. Isaías Cavalcanti;
* Quinta – 13/03 –
“PERSEVERANÇA DOS SANTOS.”
Ministração: Rev. Renato Porpino
Participe com a sua família. Venha aprender
mais da Palavra de Deus e da Teologia
Calvinista.
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!
Pao Diário
Isto me traz alegria? Envolver-se
completamente com o Senhor é o princípio
da alegria. “…tudo o que é verdadeiro, […] se
algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. Filipenses.8.8

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 10 Fev - Equipe B:
Leandro
Trindade,
Fer nando
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 14 Fev – Fernando Toledo.
Próxima semana:
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.
Reunião de oração - Nesta segunda-feira
dia 11Fev19, venha estar conosco para
juntos entregarmos ao Senhor nossos
pedidos e agradecimentos.
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 Benvindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo,
e NÃO
PERMITA que
seu CELULAR 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
imediato aos vigias e Diáconos para que
as medidas necessárias possam ser tomadas.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Hoje é o Dia da Mulher PresbiterianaA SAF saúda a todas as Mulheres
Presbiterianas no seu dia. Que Deus esteja
abençoando-as, que todas sejam luz
brilhando por onde passar.
Depto Jerusalém - reunião dia 14, às
14h30, na sala Myriam Dyffrayer.
Depto Ana e Lídia - reunião dia 15, sextafeira, às 14h30 em Jacarepaguá, visitando
Eunicy Donald. Falar com a coordenadora.
Depto Ruth Pinho - reunião dia 16, às 15h,
na casa da Roberta.
Depto Dorcas - reunião próximo
domingo, às 16h30 na sala da SAF
Depto Eunice - reunião próximo
domingo ás 17h, na sala da Rampa.
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

Liturgia

Sociedade Internas

Abertura) vai ocorrer em 26 de Fevereiro,
às 20h, e esperamos todos lá. Programemse!
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!

domésticos. A renda arrecadada será em prol
do acampamento do Oásis. Participe!!
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!

OÁSIS
Movimento Oásis

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!!!

Reunião de Oração: Toda segunda-feira:
venha orar por sua igreja, família, país e por
seus projetos.
Acampamento de Páscoa!!! Inscrições
abertas! Onde? No AVB em Bananal!
Quando? Na Semana Santa! 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, ofertando itens em bom
estado, de calçados, roupas e utensílios

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio

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.

Tema do ano: DESPERTA, Ó TU,
QUE DORMES!!
Texto bíblico temático: Efésios 5:14-21
Versículo base: Desperta, ó tu, que
dormes, levanta-te de entre os mortos, e
Cristo te iluminará. Efésios 5:14

Culto Devocional
- 8h -

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!

ECOS

Nesse período de verão e férias, os nossos
pequenos grupos entraram no modo
“ECOS Verão”. O ECOS Conexão, com
o perfil jovem, não parou!!! A grande
maioria dos demais grupos voltou essa
semana. Você já experimentou participar
de uma de nossas reuniões nas
casas? Não perca tempo e venha ser
abençoado e abençoar o seu irmão. Temos
grupos na Tijuca, no Leme, na Barra da
Tijuca, em Guadalupe, no Centro, em
Niterói e em Caxias. Se quiser mais detalhes,
entre em contato através do
email ecos@catedral.org.br.

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Depois destas coisas, vi, e eis
grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos;”
(Apocalipse 7.9)
Congregação: “E clamavam em grande
voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se
assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence
a salvação.” (Apocalipse 7.10)
Dirigente: “Todos os anjos estavam de pé
rodeando o trono, os anciãos e os quatro
seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram
a Deus,” (Apocalipse 7.11)
Todos: “Dizendo: Amém! O louvor, e a
glória, e a sabedoria, e as ações de graças,
e a honra, e o poder, e a força sejam ao
nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Apocalipse 7.12)
38 HNC – “Louvores Sem Fim.”
Oração de Adoração
“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO
SENHOR
336 HNC – “Transformação.”
Oração de Consagração: Diác. Luiz
Henrique
Pastorais

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ
ENTENDIMENTO...” SL 119.130
Leitura Bíblica: João 19.17-22 - Presb.
Fernando Costa
Coral Idalina Heringer
TEMA DA MENSAGEM
“E Eu Lhe Dei a Cruz...”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...”
Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.”
Ceia do Senhor
Ministração do Pão
47 HNC – “Louvor e Glória.”
Cântico: “Oferta de Amor”
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!
Ministração do Vinho
266 HNC – “Rude Cruz.”

Liturgia

Liturgia

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!

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

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

Cântico: “Como é Precioso, Irmão.”

Escola Bíblica Dominical

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti;

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;
bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)
Mulheres: “Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre.”
(Salmo 145.2)
Homens: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 145.3)
Coral: “Uma geração louvará a outra
geração as tuas obras e anunciará os teus
poderosos feitos.” (Salmo 145.4)
Todos: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.
Louvarei
ao
SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.” (Salmo 146.1-2)
14 HNC – “Louvor.”

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cântico: “Ele é Exaltado”
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!
Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus, glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leitura Uníssona: Marcos 12.41-44

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

63 HNC – “As Muitas Bênçãos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastorais

Comemoração do Dia da Mulher
Presbiteriana.
Homenagem à Mulher Presbiteriana de
2019: Adriana Maia Ferreira da Silva
Oração de gratidão
Moto da SAF: “Sejamos verdadeiras

auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta,
incansáveis na luta, firmes na fé,
vitoriosas por Cristo Jesus.”

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “Por esta causa, me ponho de
joelhos diante do Pai, de quem toma o
nome toda família, tanto no céu como
sobre a terra,” (Efésios 3.14-15)
Congregação: “Ora, àquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo
quanto pedimos ou pensamos, conforme
o seu poder que opera em nós, a ele seja a
glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas
as gerações, para todo o sempre. Amém!”
(Efésios 3.20-21)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Jeremias 18.1-6 - Presb.
Gelbson Improta
Coral Canuto Regis
TEMA DA MENSAGEM
“Vasos Nas Mãos do Oleiro.”
Mensagem: Rev. Aloísio Bacelar

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
221 HNC – “Vaso de Bênção.”
1ª e 4ª estrofes
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

“AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Vim Para Adorar-te”
Luz do mundo vieste a Terra
Pra que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te,
Quero contigo viver.
Vim para adorar-te,
Vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável,
Totalmente digno,
Tão maravilhoso para mim!
Eterno Rei exaltado nas alturas,
Glorioso nos céus.
Humilde vieste a Terra que criaste,
Por amor pobre se fez.
Vim para adorar-te...
Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz.
Vim para adorar-te...

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)
Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo
ser que respira louve ao SENHOR.
Aleluia!” (Salmo 150.5-6)

Cântico: “Alfa e Ômega”
Não há outro como tu,
Soberano e fiel.
Não há outro como tu,
Reina sobre a Terra e céus!
És o Alfa e Ômega,
Início e fim.
És o ar que eu respiro,
Tudo pra mim
Tu és Jesus, Tu és Jesus
Alfa e Ômega
Início e fim.
Tudo pra mim.
Tudo pra mim.
Cântico: “Hosana”
Eu vejo o Rei da Glória
Vindo com o Seu poder,
A Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça
Os pecados perdoar,
A Terra vai então cantar!
Hosana , Hosana,
Hosana nas alturas. (Bis)
Eu vejo um povo eleito
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento
Quando o teu povo orar
E Te buscar! (2x)
Limpa o meu coração,
Abre os meus olhos pra que eu possa ver
Com o 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!
Oração de Adoração

“... LOUVANDO A DEUS... COM
GRATIDÃO, EM VOSSO
CORAÇÃO.” CL 3.16
Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa
justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para
toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças
a Deus.” (II Coríntios 9.8,10,11)
Cântico: “Se Não For Para Te Adorar”
Diante do trono, Senhor,
Eu quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor,
Quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar,
Tua beleza então contemplar,
Com meus lábios declarar
Toda a minha adoração!
Se não for pra te adorar:
Para que eu nasci?
Se não for pra te servir:
Por que eu estou aqui?
Sim eu quero te adorar,
Te adorar.
Senhor estou aqui!
Oração de Consagração: Aux. de Diac.
RosibetSilva
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ SUPLICO
AO SENHOR.” SL 142.1
Cântico: “Que Amor é Esse?”
Eu estou em Tua presença
Pra te adorar e te amar

Só de ver os Teus olhos nos meus
Eu me rendo em total consagração
Que amor é esse?
Capaz de abrir mão
Do bem mais precioso
Que alguém pode ter:
O Seu próprio filho!
Que amor é esse?
Não mediu sacrifícios
Para me salvar e para restaurar
A minha vida por inteiro!
Incomparável amor
Que incendiou meu coração!
Amor que me transborda
E que me faz vencer.
Que amor é esse?
Oração Silenciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA,
E EFICAZ...” HB 4.12
Leitura Bíblica: Marcos 5.25-34 - Presb.
Guaraci Sathler
Cântico: “Oceanos”
Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés
Podem falhar.
E ali Te encontro no mistério
Em meio ao mar
Confiarei

E ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei.
Se o mar crescer,
Somente em Ti descansarei
Pois eu sou Teu e Tu és meu!
Tua graça cobre os meus temores,
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo,
Tu és fiel, nunca vais falhar.

Liturgia

Guia-me pra que em tudo em Ti confie,
Sobre as águas eu caminhe
Por onde quer que chames.
Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme
Senhor, em tua presença.
TEMA DA MENSAGEM
“Coragem Para Prosseguir.”
Mensagem: Mis. Leninha Maia

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA ”
Cântico: “Maranata”
Tu és a minha luz,
A minha salvação,
E a Ti me renderei
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas,
Mãos eu nada temerei.
Ôô , Ôô , Ôô,
Tu és Santo , ó Senhor.
Ôô , Ôô , Ôô,
Tu és digno de louvor!
Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei.
Em frente eu irei,
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás
Dos céus pra nos buscar,
Pra sempre reinarás!
Aleluia!

Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora vem Senhor Jesus
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “O Teu Amor”
Por muito tempo andei
Sem conhecer você.
Vivia preso em mim
Pra me satisfazer
Mesmo sem merecer
Você me encontrou,
E achou graça em mim
Você me libertou.
O Teu amor encontrou
E mudou minha vida.
Tudo em minha vida
E eu jamais vou voltar atrás!
O Teu amor encontrou
E mudou minha vida
Tudo em minha vida
E eu jamais vou voltar atrás!
Teu amor perfeito em mim
Não me deixará voltar atrás.
Eu novo sou
Sempre vou te amar,
Pois minha vida transformou,
Eu novo sou.
Recessional

Segunda-feira 11: Salmo 139.1-18
Terça-feira 12: Lucas 8.1-8
Quarta-feira 13: João 11.1-16
Quinta-feira 14: I João 4.9-16

Sexta-feira 15: Romanos 5.12-21
Sábado 16: João 9.1-11
Domingo 17: II Coríntios 5.1-9

Hoje: Cláudia Ferreira Travassos, José Barbosa da Silva.
Seg 11: Aristeu José da Silva, Carlos Eduardo Magalhães Silveira Pellegrino, Denise Soares
da Conceição, Erika Suellen Machado Gama, Fernando Silva Barros, Moisés França,
Nélio Ferreira.
Ter 12: Ana Beatriz Laborinha Y Perez, Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Ermila da
Silva Girardin Pimentel, Genildo Gandra Lourenço, Gilma Ávila Cataldi de Almeida,
Isaías de Oliveira, Marlene da Conceição Souza de Almeida, Paula Figueiredo de Castro
Freitas, Vanessa Soares Francisco.
Qua 13: Carlos Alberto do Nascimento, Cláudia Cristina da Fonseca Rêgo, Jonathan
Lucas Henrique Oliveira Lopes, Liberalina Moraes Ventura, Nerina Albina de Souza
Gusmão, Rafaela Pessôa de Lima, Umbelina Nunes de Oliveira.
Qui 14: Eduardo Jorge de Lima Fontes, Elen Barbosa Monteiro Renaux Sampaio, Diác.
Jerson Costa Ferreira Neto, Maria Clara da Fonseca Rêgo.
Sex 15: Evanilde Silva Rodrigues, Presb. Iaco Lobo de Souza, Lucas Alberto Monteiro de
Carvalho Santos, Nathália Nascimento Pereira, Sérgio Roberto Dias Pereira Junior,
Valentina Gomes Cunha.
Sáb 16: Julia Medeiros Navega de Souza, Noádia Ribeiro de Almeida.
Aniversário de Casamento
Hoje: Rev. Guilhermino Silva da Cunha e Hélida Barreto da Cunha, Daniel de Freitas
Coelho e Carla de Moraes Pereira Coelho, João Rodrigues de Freitas e Leila Santos
Sôlha de Freitas.
Ter 12: Sônia Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos, Marcos Antunes
Freitas e Claudia Ferreira Travassos.
Sex 15: Jorge Antônio Bonfim de Camargo e Nancy Garcia de Camargo.
Sáb 16: Frederico Lopes Cavalcante e Erica Fortunata de Aleluia.

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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, Rafael Santos )filho do Diác. Adeclen
e Beth Sabino).
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pelo Cidade do Rio e pelo Brasil.

A Deus Dai Glória!

ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Guilherme Sayão; 10h30min: Presb. Iaco Lobo
19 horas: Presb. Jorge Apocalypses
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Licia Barbosa Noite: Creusa Póvoa

Naamã, comandante do exército sírio que se tornou notável em seu tempo pelas suas conquistas
militares, pronunciou a frase destacada no versículo acima quando se viu curado da lepra que o atormentou
por toda sua vida.
A Bíblia nos conta que ele partiu da Síria em direção a Israel, levando consigo uma enorme
comitiva e uma carta de súplica escrita por seu próprio rei, que, dirigida ao Rei de Israel, implorava que
neste país se curar-se a lepra de Naamã, pois este havia ouvido de sua serva (uma israelita capturada
como escrava) que havia em Israel um profeta capaz de curá-lo.
Chegando em solo hebreu, a ordem do profeta Eliseu era simples: mergulhar sete vezes no Rio
Jordão. Ao levantar do sétimo mergulho, ele se viu, por fim, curado da doença que tanto o afligira.
Naamã, sem dúvidas, tinha muitas pessoas a quem dirigir seu mais profundo agradecimento: à serva
que lhe citou o profeta, ao rei que lhe redigiu a carta de súplica ao soberano de Israel, à comitiva que o
acompanhou, ao profeta que lhe deu a ordem de cura; são todas pessoas a quem o comandante poderia
compreensivelmente atribuir a concretização deste milagre.
Mas não. O versículo 15, de 2 Reis, capítulo 05, demonstra que o coração de Naamã foi tomado
pela mais perfeita compreensão de quem era o autor daquele milagre, a quem deveria ser atribuída a
glória. E ela não pertencia a homem algum, mas sim a Deus. O mesmo Deus que hoje opera milagres
em nossas vidas todos os dias, milagres estes que teimamos em atribuir às circunstâncias. Não
enxergamos a mão poderosa do Senhor atuando e movendo montanhas para fazer com que todas as
coisas efetivamente cooperem para o nosso bem.
É preciso compreender que, em meio à conturbação da vida, não nos pode faltar a sensibilidade
para enxergar Deus cuidando de nós e, principalmente, a honestidade para conceder a Ele toda a Glória
pelos milagres que presenciamos.
Aliás, o maior dos milagres, que nos trouxe a salvação, já foi concretizado. E bastaria este para
que já devêssemos glórias eternas ao Senhor. Tal reconhecimento é inerente à vida cristã.
Recebeu uma boa notícia essa semana? Foi promovido em seu trabalho? Se viu alcançado pela certeza
da salvação? A Deus dai glória. Toda honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.
Miguel Camboim
Nosso querido CJ (Culto Jovem) está de volta! E na próxima sexta-feira, 15/02, o Rev. André Monteiro,
da IP Mananciais, estará com a gente, falando sobre “Juventude Missional”. 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).
Falta menos de um mês para o Acampamento de Verão! Fique ligado para não perder essa oportunidade!
Procure a galera da UMP no hall da cantina, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga!

