Editorial

4 – O Irmão.

Irmão da Dra. Nadir Barros, tinha um relacionamento afetuoso e carinhoso com
a sua única irmã. Desde criança cuidava e protegia Nadir. Eram extremamente unidos e
próximos.

5 – O Genro.

Genro do Rev. Guilhermino Cunha e Hélida, era considerado um filho pelo casal.
Sempre muito carinhoso e presente na vida dos sogros. Era um grande genro. Um genro
muito querido.
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Presbítero Walter José
Gomes de Barros Santos
Na madrugada da segunda-feira, 04 de março de 2019, em Teresópolis, foi
chamado à presença do Senhor. Seu coração cheio de amor a Deus, à família, aos irmãos
e aos amigos, foi atingido por um infarto. Aos 53 anos encerrou a sua vida terrena para
iniciar a vida eterna. Seus olhos se fecharam aqui e se abriram no céu, na presença de Deus
e de Jesus Cristo!

1 – O Homem.

Walter Barros, um
homem íntegro e leal. Um
excelente profissional,
trabalhava no Banco do
Brasil – PREVI
e era
muito apreciado e querido
pelos colegas de trabalho.
Mesmo com a sua
estrutura física enorme, era
meigo, educado, amável e
extremamente bondoso.
Um homem conciliador,
um pacificador.

2 – O Marido.

Casado com Viviane Cunha de Barros Santos há 25 anos. Completaram Bodas de
Prata em novembro/18. Marido dedicado, amoroso, carinhoso e muito presente ao lado
de sua esposa. Carinhosamente a chamava de minha flor. Um casal feliz que se amava
muito!

3 – O Pai.

Pai de Guilherme, 21 anos e Gabriel, 18. Amava-os profundamente e era muito
carinhoso e cuidadoso com os filhos. Pai presente e exemplo de dignidade, ética e fé. Um
paizão!

6 – O Crente.

Nascido e criado no Evangelho, sua vida cristã foi desenvolvida na Igreja, pela
participação nos cultos e atividades na Igreja: lendo a Palavra de Deus, orando, adorando
e servindo ao Senhor sempre! Crente autêntico, digno do nome cristão: seguidor de Cristo.

7 – O Servo.

Sempre pronto e disponível para servir a Deus e às pessoas. O seu coração bondoso
o impelia a servir a todos indistintamente. Viveu para servir, e o fez com amor, dedicação,
sem a preocupação de chamar a atenção para si. Era um servo humilde e discreto. Deixa
uma vasta folha de serviço à Igreja do Rio e ao Senhor da Igreja!

8 – O Amigo.

Cultivou as amizades antigas e fez novos amigos. Cultivava os relacionamento e
não esquecia os amigos. Procurava reuni-los para o convívio fraterno. Era um amigo mais
chegado que um irmão!

9 – O Músico.

A Música fazia parte da sua vida! Participou dos Vencedores Por Cristo em 1992,
juntamente com o Presb. André Lima e outros jovens da Igreja, equipe 51. Cantou no
grupo Shekinah, grupo de casais jovens, liderando-o até 2017. Cantou no grupo vocal
masculino Allegro e foi líder de um dos três grupos de louvor, que compõem o Conjunto
Musical da Catedral, que se revezam no domingo à noite sob a coordenação geral do viceministro de música, Diác. Jerson Neto.
Era tenor e solista do Coral Edineia Bastos do ECCC, juntamente com a Viviane,
contralto. Tocava flauta e inspirou os seus filhos na área musical: Guilherme toca guitarra e
Gabriel teclado e flauta. Agora está adorando a Deus com a música celestial.
10 – O Presbítero.
Um presbítero atuante e dedicado às inúmeras atividades da Igreja. Presbítero
exercendo o seu segundo mandato; primeiro tesoureiro da Igreja; Conselheiro, juntamente
com a sua esposa, do Encontro de Casais com Cristo; Ministro de Missões e
Evangelização e presidente da mesa administrativa da Congregação Cristo Redentor,
Santa-Teresa. Um presbítero totalmente envolvido com a vida administrativa e espiritual
da Igreja. Homem de Deus que o serviu com fidelidade, amor, dedicação e zelo!
Somos gratos a Deus por sua vida e fé! Agradecemos ao Senhor o privilégio de
conviver com ele durante estes anos!
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Fazemos suas as palavras do apóstolo Paulo: “Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a
qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também
a todos quantos amam a sua vinda.” II Tm 4.7-8.
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

Gigante Coração do Gigante
Quem o conheceu, o amou e foi amado,
Esse privilégio nunca nos será tirado.
Quem sentiu a própria alma ser abraçada
Sabe que nesse abraço não faltava nada.
A doçura, o carinho, o cuidado,
O amor cristão que anda tão apagado,
Tudo isso cabia num só coração
E no olhar de quem sabia ser irmão.
Na voz ou na flauta, a música era sua terapia,
Sem saber que mais ainda para quem ouvia.
Tocar com ele era mais que adoração:
Verdadeiro culto de paz e união.
Calmo, sereno e tranquilo...
Manso, consolador... fruto do Espírito.
Quem chamava Deus de paizinho
Tinha muita intimidade por todo caminho.
Solidariedade e suporte sem fazer aquém,
Ajudou a muitos e sempre ia além.
Instrumento de graça, bondade e amor,
Extensão das mãos do próprio Senhor!
Falava sempre da família com orgulho,
Mesmo sem fazer nenhum barulho.
Não precisava de rede social para tal,
Os seus o sabiam bem na vida real.
Pau pra toda obra, ainda mais a do Senhor,
Incansável e ainda sempre de bom humor.
Ensaio, acampamento, Junta, Conselho...
Refletia Cristo como um espelho.
Ele tinha os mandamentos e os guardava,
Esse sim, esse Deus amava,
E continua amando, agora mais de perto
E ficamos na esperança do reencontro certo!
Rodrigo Câmara Leão

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 13, às 18:30h, em sua sala.
Pastores e presbíteros estão convocados, e
a igreja, convidada a orar pelos seus líderes
espirituias
Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da IPRJ.
O Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro convoca-a para reunir-se em
Assembleia Geral Extraordinária, no domingo
7 de abril de 2019, para a eleição de pastor
efetivo, para o mandato de 3 (três) anos, tendo
o Rev. Renato Lopes Porpino como candidato
único. A abertura da AGE dar-se-á, às 18
horas, no Culto Devocional, o encerramento
da votação às 19 horas. A conclusão da
Assembleia será no término do Culto
Vespertino, às 21:00 horas.
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! Dízimo e expressão
de fidelidade oferta e manifestação de
gratidão
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, pelo 121º
aniversário da SAF Rio, edificação e
crescimento espiritual. Será uma grande
oportunidade para convidar familiares e
amigos para ouvirem a Palavra de Deus.

Processo de Eleição Pastoral – Instrução
à Igreja.
Art.42 - Ao ministro poderá ser
concedida licença, sem vencimentos, por um
ano, para tratar de interesses particulares; essa
licença poderá ser renovada por mais um
ano, findo o qual, se o ministro não voltar à
atividade será despojado sem censura.
Art.43 - Fica a juízo dos Presbitérios
conceder ou não licença aos seus ministros
para se ocuparem em trabalhos de
assistência social ou de natureza religiosa fora
dos limites da Igreja Presbiteriana, devendo
prestar relatório anual informativo aos
Presbitérios.
Art.44 - Ao ministro que tenha
servido, por longo
tempo
e
satisfatoriamente, a uma Igreja, poderá esta,
pelo voto da assembléia e aprovação do
Presbitério, oferecer, com ou sem
vencimentos, o título de Pastor-Emérito.
Parágrafo Único - O Pastor-Emérito não
tem parte na administração da Igreja,
embora continue a ter voto nos Concílios
superiores ao Conselho.
Art.45 - A passagem de um ministro
para outro Presbitério 23 ou para outra
comunidade evangélica, far-se-á por meio
de carta de transferência com destino
determinado. Enquanto não for aceito
continua o ministro sob jurisdição do
Concílio que expediu a carta.
§ 1º - A carta de transferência é
válida por um ano a contar da expedição.
§ 2º - Nenhum Presbitério poderá
dar carta de transferência a ministro em
licença para tratar de interesses particulares,
sem que primeiro o ministro regularize sua
situação.
(CI/IPB).
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Hilda de Jesus Ramos Bastos –
Convocada à casa do Pai Celestial.
Aos 94 anos, após um período de
enfermidade, nossa irmã foi chamada à
presença de Deus, a quem amou e serviu
com fidelidade. A Cerimônia da Esperança
Cristã aconteceu no dia 23 de fevereiro de
2019, oficiada pelos Revs. Guilhermino
Cunha e Renato Porpino. Nossa irmã era
viúva de Thomás de Aquino Bastos; mãe
do Presb. João Bastos, Solange Ramos
Bastos e Dilza Ramos Bastos; sogra de
Edineia Maria de Matos Bastos; avó de
Gustavo Bastos Baptista, Daniele Bastos
Baptista, Camila Bastos Ebendinger e Bianca
de Matos Bastos; Bisavó de Sarah Bastos
Ebendinger, Samuel Bastos Ebendinger e
Sofia Bastos Ebendinger, família bendita do
Senhor! Dona Hilda deixa um belo
testemunho cristão: comprometida com
Cristo até no nome. Que Deus continue
confortando e consolando essa amada
família!
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte
dos seus Santos.” Salmo 116.15

Sete Razões para participar da Escola
Bíblica Dominical
1ª) Por amarmos a Jesus! “Aquele que tem
os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
ama;”... (Jo 14:21a).
2ª) Para não errarmos! “Respondeu-lhes Jesus:
Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder
de Deus”. (Mt 22:29).
3ª) Para sermos Limpos! “Jesus disse: Vós
já estais limpos pela palavra que vos tenho falado;”
(Jo 15:3).
4ª) Para aprendermos! “Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim, ...”(Mt 11:29a). ,
5ª) Para sermos Santos! “Santifica-os na
verdade; a tua palavra é a verdade.” (Jo 17:17).
6ª) Para sermos amigos de Jesus! “Vós
sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.” (Jo
15:14). 7ª) Para sermos bem aventurados!
“Bem aventurados aqueles que leem e aqueles que
ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas
nela escritas, pois o tempo está próximo.” (Ap 1:3).

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.

(Família Alegria)

Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante está convidado a
participar da nossa reunião, e aqueles que
quiserem fazer parte também estão
convidados, dia 12/03/2019, terça-feira, às
15h, na Sala Myriam Duffrayer. Trataremos
da escala referente aos meses de Maio, Junho
e Julho (2019). Venha fazer parte dessa
grande obra. Sua presença é muito
importante!

Escola Bíblica Adulto nas Classes – Vai Começar!
Nossa EBD Adulto nas classes terá hoje, dia 10 de março. Nossa programação para o
trimestre (Março a Maio está sendo preparada) e é a seguinte:

Música: Tema de abertura do Ano da
EBD Adulto
“Todos são bem-vindos.”

Todos são bem-vindos, vamos nos juntar!
Na casa do Senhor e cantar.
A família unida, em uma só voz.
A Deus vamos adorar! (2x)
Todos são bem-vindos, vamos nos juntar!
Na casa do Senhor e cantar.
A família unida, em uma só voz.
A Deus vamos adorar! (2x)
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. Pedimos a colaboração e
a compreensão de todos.

(*) Classe Preparatória Para Novos Membros. Se desejar tornar-se membro da Igreja,
vindo de outra religião ou denominação, é necessário fazer esse curso de doutrinas básicas
e fundamentais da fé cristã. Há um lugar pra você na família Catedral.Ao longo dos
próximos domingos estaremos fazendo o cadastro dos Alunos das Classes, inclusive com
foto. Cada professor definirá, dentre os alunos matriculados, até duas pessoas para exercer
a função de Secretariar a Classe.
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JUNTA DIACONAL

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!

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 10 Mar. - Equipe B:
Leandro
Trindade,
Fer nando
Toledo, David Pereira, João Luiz, Luiz
Henrique, Rodrigo Nobre, Rosibeti Silva,
Thiago Castilho (Púlpito 8h),
Adolfo Correia (Púlpito 10h30), e
Carlos Candido (Púlpito 19h).
Qui 14 Mar. – Adolfo Correia.
Próxima semana:
Dom 17 Mar. - Equipe C:
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Filipe
Agum, Jorge Camacho, Leonardo Trindade,
Paulo Freitas, Roberto Azeredo,
Willians Araújo (Púlpito 8h),
Amália Maria (Púlpito 10h30), e
Charles Mattos (Púlpito 19h).
Qui 21 Fev. – Amália Maria.
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira dia
11/Mar. 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 Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e
NÃO PERMITA que
seu CELULAR ou CONVERSAS

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

Aniversário SAF RIO - 121 anos - dia 14/
3 - às 13:30h Momento Ana; às 14h30. Tarde
festiva; às 18h30 - Culto ao Senhor pregador: Rev. Hernandes Dias
Lopes. Agende essa data. Você não pode
perder essa comemoração.
Reunião do Departamento Ruth Pinho
– Dia 16/03, sábado, às 15h, na casa da
Claudia Cruz.
Reunião do Departamento Dorcas – Dia
17/03, próximo domingo, às 16:30h, na Sala
da SAF.
Reunião do Departamento Eunice – Dia
17/03, próximo domingo, às 17h, na Sala
da Rampa.
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ECCC
Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

Reunião de Testemunho e Oração: será
na próxima terça-feira, às 20h, na Sala Álvaro
Reis. A oração é para o Cristão o que a
respiração é para a vida! (“...e tudo o que
pedirdes em oração, crendo recebereis.” Mt
21:22). Reunião aberta para toda a Igreja.
O 68º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 12 a 14 Abr. Os casais já estão sendo
selecionados. 1ª Reunião Preparatória em
26 de março. Estejamos em oração!
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento nesta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de
respeito e admiração. Na próxima Reunião
Mensal estaremos orando, juntos, por todos
os casais aniversariantes de bodas deste mês.
Esperamos por vocês lá.
Compadecidos em meio à dor de todos
Como é do conhecimento da Igreja, no
último dia 04, segunda-feira, subitamente,
veio a óbito, o nosso amado irmão em
Cristo e Presbítero,
WALTER José Gomes de
Barros Santos, casado há 25
anos, com VIVIANE
Cunha Barros Santos.
Fizeram o Encontro Nº 25,
no ano de 2000. Há 20 anos,
o casal serve ao Senhor neste
Ministério de Encontro de Casais, laborando
em diversos níveis, servindo como Casal
Conselheiro, e/ou executando múltiplas

tarefas com suas “mãos consagradas para a
causa em prol do amor, mãos dedicadas
ao serviço do Senhor, mãos preocupadas
em se unir às de Jesus, mãos que não temem
o encontro com a luz”. Como fazer menção
de alguém do Corpo de Cristo, sua Igreja,
que ainda sofre, sem mencionar parte do
que foi sentido e expresso com palavras de
amor e compaixão, nesse momento de
intensa dor, pelas redes sociais? Por isso a
nota do ECCC reúne, sem a pretensão de
limitar o sentimento comum da Família
Maior, que Walter e seus entes queridos
fazem parte: “Homem bom, doce à fé e humildade
em pessoa....”; “Waltinho, viveu uma vida linda!!!
Cercado de amigos, amou, foi amado, escolheu ser
um Cristão da melhor qualidade. Criou uma família
linda. Deu sentido à vida que recebeu de presente de
Deus! Dia de gratidão!”; “...Fica a saudade e a
lembrança de um homem especial, dócil e amigo,
GRANDE de coração! Deixou um testemunho
lindo para todos que tiveram o privilégio de conviver
com ele e sua família...”. Que a ação do Espírito
Santo, nosso consolador, atinja o coração
do Corpo de Cristo e, em especial, de todos
os familiares enlutados. “Por seu poder, Deus
ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará” (1º
Co 6:14). “Perece o justo, e não há quem se
impressione com isso; e os homens piedosos são
arrebatados sem que alguém considere nesse fato;
pois o justo é levado antes que venha o mal e entra
na paz; descansam no seu leito os que andam em
retidão.” (Is 57: 1 e 2).
UPH
União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração. Hoje teremos a nossa
terceira reunião de oração do ano.
Excepcionalmente num segundo domingo
por causa do difícil acesso à Igreja no
domingo passado. Esteja conosco, na sala
da UPH, às 18h.
“Confiança em Jesus, entusiasmo na ação,
união fraternal.”
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OÁSIS
Movimento Oásis

DESPERTA, Ó TU QUE DORMES!!
Efésios 5:14
Sentiu falta de alguém? Ore por ele ,
telefone para ele e convide-o para as nossas
atividades. Demonstre o seu carinho. Oásis
é vida!!
Voto de saudade. O Movimento Oásis
agradece a Deus, pela oportunidade de ter
podido alegremente conviver com o
Presbítero Walter Gomes de Barros. A sua
presença no Oásis foi marcada pela sua
solidariedade e generosidade com os
projetos do Oásis. Somos gratos a Deus
pela sua vida e testemunho de um servo.
Desejamos a família a certeza do amor de
Deus e o consolo do Senhor. Deus os
abençoe.
Agradecimento: Agradecemos o carinho
da presença do Reverendo Carlos Augusto
e de sua esposa Dina . Deus os muito
abençõe!
Reunião de Oração: Todas as segundas
feira, às 19h nos reunimos para orar
colocando no altar do Senhor nossas
petições em favor da nossa Igreja, família ,
país e nossos projetos. Seja bem vindo!
Acampamento de Páscoa!!! Inscrições
abertas! Na Semana Santa sairemos dia
18/04 às 21h e retornaremos dia 21/04 às
15h . Estaremos reunidos no AVB, em
Bananal, em torno do tema DESPERTA,
Ó TU QUE DORMES!! Efésios 5:14 ,
onde estudaremos a palavra, desfrutaremos
da alegre comunhão oasiana e teremos dias
abençoados de repouso, meditação e
comunhão. Não deixe para última hora, e

Liturgia

aproveite a oportunidade do parcelamento
(2xR$180,00), integral R$ 360,00. Nós
estamos em campanha para arrecadacão de
itens de asseio pessoal para os idosos do
asilo em Bananal. Contribua, participe e ore.
Contamos com você!!
Hoje é dia de Bazar!!!Venha ao Bazar e
abençoe alguém! Estaremos realizando o
nosso Bazar hoje dia 10/03, domingo, com
renda destinada a realização
do
acampamento de 18-21/04.
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda
feira, às 17h , no templo, estaremos
ensaiando novos hinos para louvarmos ao
Senhor com alegria. Não falte!
Atenção!!! Dia 17 às 16h, teremos uma
animada devocional, no salão Álvaro Reis.
A nossa querida conselheira Fátima nos trará
a meditação da tarde. E você não pode
faltar !!! A palavra é para todos, por isto
não esqueça de trazer convidados, amigos
e familiares. E o lanche? Traga uma coisinha
bem gostosinha e compartilhe! Até lá!
Você está se sentido solitário, sem
companhia ? Venha participar do
Movimento Oásis que congrega os
solteiros adultos, viúvos e descasados.
Diferente? Venha nos conhecer e
participar. Não se sinta só!!!!
ECOS

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE
TODO O MEU CORAÇÃO...”
SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “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)
Congregação: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo
o mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.25)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.26)
79 HNC – “Glória ao Salvador.”
Oração de Adoração

“...E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15
147 HNC – “Vencendo Vem Jesus.”
Nossos Pequenos Grupos, que se reúnem
durante a semana nas casas, vai fazer
diferente essa semana, combinamos de
participar juntos, do culto de quinta-feira,
as 18:30h, na igreja, quando o Rev
Hernandes Dias Lopes irá trazer-nos a
palavra. ECOS é igreja! Mas na semana
seguinte voltamos às nossas reuniões
espalhadas pela cidade. Quer saber mais
sobre
esse
trabalho?
Escreva
para ecos@catedralrio.org.br.

Oração de Consagração: Diác. Tiago
Castilho
Pastorais

“A REVELAÇÃO DAS TUAS
PALAVRAS ESCLARECE E DÁ
ENTENDIMENTO...”
SL 119.130
Leitura Bíblica: Presb. Newton Alvarez
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.” I CO 11.25
Ceia do Senhor
Ministração do Pão
97 HNC – “Súplica do Redimido.”
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!

Liturgia

Liturgia

Ministração do Vinho

Culto Matutino
- 10:30h -

Sua Igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor!

107 HNC – “Ao Pé da Cruz.”

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

Cântico: “Alto Preço”
Eu sei que foi pago
Um alto preço
Para que contigo eu fosse um,
Meu irmão.
Quando Jesus derramou Sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

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

E nos via redimidos
Por Seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical
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“DIGNO

CORDEIRO QUE FOI
MORTO.”

É O

Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Tende em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de
Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus;” (Filipenses 2.5-6)
Mulheres: “Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornandose em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana,”
(Filipenses 2.7)
Homens: “A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até à morte e
morte de cruz. Pelo que também Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome
que está acima de todo nome,” (Filipenses
2.8-9)
Coral: “Para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra, e toda língua confesse que Jesus
Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.”
(Filipenses 2.10-11)

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. Porque o serviço desta
assistência não só supre a necessidade dos
santos, mas também redunda em muitas
graças a Deus, visto como, na prova
desta ministração, glorificam a Deus pela
obediência da vossa confissão quanto ao
evangelho de Cristo e pela liberalidade
com que contribuís para eles e para
todos,” (II Coríntios 9.8,10-13)
304 HNC – “A Voz do Evangelho.”
164 HNC – “Nome Precioso.”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correa
Pastorais

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA
DE CRISTO.”

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.27)

Leitura Bíblica: I Co 15.20-27,54 - 57 Presb. Olympio Bezerra
Coral Canuto Regis

47 HNC – “Louvor e Glória.”

TEMA DA MENSAGEM
“A morte da morte!”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO
DE DEUS.”

“CONTRIÇÃO COM O CORDEIRO
DE DEUS.”

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,

Leitura Uníssona: “Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua

Liturgia

benignidade; e, segundo a multidão das
tuas misericórdias, apaga as minhas
transgressões. Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas
iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável.” (Salmo
51.1,2,9,10)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“COMUNHÃO COM O CORDEIRO
DE DEUS.”
Ceia do Senhor
Ministração do Pão
51 HNC – “Cristo Coroado.”
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!

(bis)

(bis)

Ministração do Vinho
159 HNC – “Bondoso Amigo.”
Cântico: “Bendito Seja Sempre o
Cordeiro”
1. De todas as tribos,
Povos e raças
Muitos virão te louvar.

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

De tantas culturas,
línguas e nações,
No tempo e no espaço,
Virão te adorar.

“... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2

Bendito seja sempre o Cordeiro!
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome!
Cristo Jesus, presente aqui.

Prelúdio: “Pai Nosso”
Pai nosso, nos céus
Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos,
Tua vontade seja feita
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer
Na terra como é nos céus
Deixe o céu descer

2. Remidos, comprados,
Grande multidão,
Muitos virão te louvar.
Povo escolhido,
Teu reino e nações,
No tempo e no espaço,
Virão te adorar!
3. E a nós só nos cabe
Tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos
Queremos consagrar
E a vida no Teu altar
Pra Teu louvor

“SERVINDO

AO

CORDEIRO

DE

DEUS”

Cântico: “Coração Regenerado”
Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!
Somos um corpo, e assim, bem ajustados,
Totalmente ligados, unidos,
Vivendo em amor!
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão!
Precioso és para mim, querido irmão!
(Bis)
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio / Recessional

Pai nosso, nos céus
Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos,
Tua vontade seja feita
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer
Deixa o céu descer
Pois teu é o reino,
Teu é o poder
E tua é a glória,
pra sempre. Amém!
Teu é o reino,
Teu, o poder,
Tua é a glória pra sempre Amém
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao
SENHOR do alto dos céus, louvai-o nas
alturas.” (Salmo 148.1)
Congregação: “Louvai-o, todos os seus
anjos; louvai-o, todas as suas legiões
celestes.” (Salmo 148.2)
Dirigente: “Louvai-o, sol e lua; louvai-o,
todas as estrelas luzentes.” (Salmo 148.3)

Congregação: “Louvai-o, céus dos céus e
as águas que estão acima do
firmamento.” (Salmo 148.4)
Todos: “Louvem o nome do SENHOR, pois
mandou ele, e foram criados. Louvem o
nome do SENHOR, porque só o seu
nome é excelso; a sua majestade é acima da
terra e do céu.” (Salmo 148.5 e 13)
Cântico: “O Nome de Jesus”
Em teus braços eu
Vou me entregar,
Os meus medos eu
Deixo aos pés do altar.
Todos os planos meus
Hoje eu entrego a ti;
Toma o teu lugar,
Tu és bem-vindo aqui.
Vem sobre nós,
Manda tua chuva nesse lugar.
Em tua presença vou me derramar
E declarar que és santo, ó Deus!
O som do céu vamos ouvir,
Sopra teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar o único nome que salva: Jesus!
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 o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus.
Oração de Adoração

Liturgia

“... LOUVANDO A DEUS... COM
GRATIDÃO, EM VOSSO CORAÇÃO.”
CL 3.16
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)
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.
Sem limites, me entregarei.
Adorarei, maravilhoso Deus.
Mais que palavras, te dou meu coração,
Receba o melhor, da minha adoração.
Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ
SUPLICO AO SENHOR.”
SL 142.1
Cântico: “Ele Vem Pra Te Salvar”
Diga para os temerosos,
Não há nada a temer.

Liturgia

Poderoso é o teu Senhor,
Quando clama, Seu nome
Ele então virá!
Ele vem pra te salvar. (2x)
Diga ao cansado, o teu Senhor virá!
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar. (2x)
Contempla ao Senhor e te levantarás,
Ele vem para te salvar!
Diga para os abatidos,
Não percam a fé.
Poderoso é o teu Senhor,
Quando clama Seu nome
Ele então virá!
Ele é o teu refúgio em meio às lutas,
Um escudo na tempestade,
Uma torre na tristeza,
Fortaleza em meio a batalha.
Oração Silenciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É
VIVA, E EFICAZ...”
HB 4.12
Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Cântico: “Âncora”
Espero em Ti,
Minha âncora Tu és,
No temporal,
Firme estou em Ti.
Em Teu amor
Não existe mais temor,
Confiarei só em Ti, Senhor!
Tua promessa esperança ao mundo dá,
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está,
Meu Deus, tu nunca mudarás.

Eterno Deus,
Tu que és e que virás;
Seguro estou,
Não me deixarás.

Porque o reino,
O poder e a glória
São Teus para sempre!
Amém, Amém, Amém!

Tua promessa esperança ao mundo dá,
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está,
Meu Deus, tu nunca mudarás.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Maranata”

Jesus, Teu nome
Tão Alto, Tão Grande.
Só em Ti confiarei;
Fiel, pra sempre
É Tua promessa.
Só em ti confiarei!

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!

Mensagem: Rev. Renato Porpino

Ôô, ôô, ôô
Tu és Santo, ó Senhor!
Ôô, ôô, ôô
Tu és digno de louvor!

“SERVI AO SENHOR
COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: “Venho ao Teu Reino”
Nosso Pai,
Que o Teu nome seja mantido santo.
Venha o Teu reino,
Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.
Perdoa os erros
Que temos cometido
Como perdoamos
Quem nos ofendeu.
Não nos deixe,
Cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.
Venha o Teu reino,
Faça a Tua vontade,
Seja assim na Terra
omo é no céu!

Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei,
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás, aleluia!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem, Senhor Jesus!
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem, Senhor Jesus!
Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei,
Em frente eu irei
Pois eu sei que vivo estás!
E um dia voltarás
Do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás, aleluia!
Recessional

Anotações
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Segunda-feira 11: Salmo 86.1-13
Terça-feira 12: I Pedro 4.7-11
Quarta-feira 13: Atos 26.9-15
Quinta-feira 14: Salmo 139.17-24

Sexta-feira 15: II Timóteo 1.1-5
Sábado 16: Isaías 40.9-17
Domingo 17: Gênesis 13.1-18

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ângela Leite Fernandes Caseira, Arthur Tavares Pereira dos Santos Motta, George Eike Espírito
Santo P. Souza Filardi, Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza, Romero Teixeira dos Santos,
Rosane Perez Faillace.
Seg 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, Débora Mury Alves Chueiri,
Giselle de Carvalho França Buraseska, Haydira de Cássia Serra de Melo Reis, Maria Luíza Seixas
Moreira, Théo Luiz de Mattos Couto de Souza, Victor Leadebal Freitas.
Ter 12: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo, Gustavo Miranda de Freitas, Lauriane Marinho Candeco,
Neíde Neves de Campos, Renata Rodrigues Pinto Falqueto.
Qua 13: Marcos Antônio do Rosário Cordeiro, Maria da Penha de Mendonça.
Qui 14: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro, Carmen Lúcia
Pinho Gomes, Dina Cavalcanti Alvares, Hannah Lúcia Duarte de Oliveira Conceição, Jandyra Soares
de Carvalho, Lenira Simões Câmara Leão, Presb. Luís Monteiro da Costa, Nely Pereira Teixeira,
Viviane Santos de Jesus.
Sex 15: Ana Maria Chindelar Ferreira de Sá, Carlos Alberto Guerrese, Chloe Tompson Machado, Ilene
Marinho Riitano, Ivan Luis Teixeira, Luiz Carlos Andrade Gomes, Luiz Carlos Ubaldo.
Sáb 16: Ana Carolina Domingues Lima, Cíntia Caetano Ladeira, Giselle Clara Araújo Maguela, Haydee
Neves Ferreira, Luciana Cardoso Bighi, Nélia Fernandes Machado, Diác. Paulo de Castro Freitas.
Aniversário de Casamento
Hoje: Diác. João Henrique Gomes e Rejane Costa Queiroz, André Luiz de Almeida Barbosa e Carla
Elizama Coelho de Oliveira Barbosa.
Seg 11: Diác. Sérgio de Oliveira e Evódia Ribeiro de Oliveira, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha e
Ada Alves de Souza da Cunha.
Ter 12: Presb. Luís Monteiro da Costa e Maria de Jesus Barros Monteiro.
Qua 13: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Ribeiro de Souza.
Qui 14: Severino Dutra Fialho de Vasconcelos e Maria de Lourdes S. Vasconcelos, Paulo Vendrami e
Irene Vieira de Sá Vendrami.
Sex 15: Diác. Albino de Amorim Leite e Adolphina Pinheiro Leite.
Sáb 16: Alexandre Figueiredo Simões e Susana Balmant Emerique Simões.

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 SantosAlzira Gomes de Sá, Orlando Silva,
Raquel Corrêa, Angelúcia Muniz.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo
Brasil.

Abra mão de ter razão para ter amigos
Em memória do Presbítero Walter Barros
Na madrugada da última segunda-feira, de maneira repentina, nosso querido Waltinho
foi chamado pelo Senhor. Na cerimônia de despedida era impossível conter as lágrimas,
afinal todos, de alguma forma, foram tocados por ele. Enquanto não conseguíamos
encontrar palavras, tantas lembranças nos envolviam! De seus acolhedores abraços, de
suas doces e encorajadoras palavras, da sua inconfundível voz, da sua suave flauta, da sua
incrível capacidade de expressar todos os atributos do fruto do Espírito; mas uma
característica em particular se destacou: sua incansável habilidade de pacificar e reconciliar.
Walter abria mão de ter razão para ter amigos. Ele abria mão de ter razão para
manter os irmãos, e mantê-los unidos! Por vezes nos apegamos às nossas convicções e
rompemos com relacionamentos antes tão sólidos e de longa data, e no fim – como
Salomão bem disse – era tudo vaidade. Quantas vezes na nossa Igreja nos dividimos por
inúmeros motivos? Perdemos pessoas, perdemos irmãos, e nada mais foi como antes. “Se
Waltinho estivesse aqui”, ele nos diria para abrirmos mão de ter razão para ter amigos,
para ter irmãos. “Se Waltinho estivesse aqui”, nos diria que é tempo de perdoar e pedir
perdão. “Se Waltinho estivesse aqui”, nos diria que é tempo de reconciliar e pacificar.
ESCALA DE PREGAÇÃO
Dom. 17: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: pastor Visitante; 19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan Jardim; 10h30min: Presb. Roberto Correa; 19 horas:
Presb. Roberto Marinho.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Theresinha Pereira - Cidinha Pereira - Sônia Cruz Noite: Vera Lúcia e
Silvio

Waltinho vai deixar muitas saudades! Afinal, era uma árvore frutífera que ainda dá
frutos, mesmo depois de partir para a glória. Mesmo após sua morte, ainda canta, e como
canta! Todos nós podemos ouvir sua voz ecoando e ministrando em nossas memórias.
Waltinho marcou gerações da UMP e nos deixa um legado excepcional de amor ao Senhor,
amor pela obra e por vidas!
Nossa dor se une à da família, porque ele levou um pedacinho de cada um de nós.
Como mocidade, abraçamos de maneira especial nossa querida, valente e virtuosa Vivi, os
amados Guilherme e Gabriel, a doce Nadir, e todos os membros da família menor,
clamando ao nosso Pai Eterno as mais doces consolações e o renovo necessário para
prosseguir.
Não perdemos o Walter! Sabemos onde ele está! E como ele mesmo declarou em
sua última ministração: “Deus é Deus”!
Ao Senhor toda honra, glória, louvor e a nossa gratidão pela vida do nosso Waltinho!
UMP-Rio

