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Uma Família Incomum
Marcos 3.31-35
Os estudiosos Católicos Romanos, para quem a virgindade perpétua de Maria é
um dogma, sustentam que a palavra irmãos pode referir-se a relacionamentos mais amplos
de família, como primos ou filhos de José de um casamento anterior.
Em nenhum texto das Escrituras é indicado que eles fossem primos de Jesus ou
filhos somente de José, e não de Maria.
Em Marcos, o termo é sempre usado para significar irmãos de sangue dos mesmos
pais. Em Mateus 1.25: “Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a
quem pôs o nome de Jesus”, indica que Maria e José começaram a ter relações conjugais
normais, depois do nascimento de Jesus, acrescentando um sentido adicional à designação
de Lucas 2.7, onde Jesus é chamado “o primogênito de Maria.”
Em Mateus 13.54-64, lemos: “E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga,
de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes
miraculosos?” Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus
irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe
vem, pois, tudo isto?
A família de Jesus era atípica, incomum.
I – Um Pai Que Não Era o Pai.
José, era noivo de uma virgem chamada Maria. (da Casa de Davi).
“Desposada”. Era um compromisso mais sério que o moderno noivado, pois era
virtualmente uma forma de casamento. O casal não vivia junto, mas para quebrar esse
relacionamento seria preciso o divórcio.
Maria achou-se grávida nesse período.
José soube da gravidez e intentou deixá-la. Tinha consciência que não era o pai.
Um anjo o adverte e ele recebe Maria como sua esposa.
“Um anjo do Senhor lhe apareceu, em sonho, dizendo: ... não temas receber Maria,
como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.”Lc 1.20
A criança foi gerada pelo Espírito Santo no útero de Maria.
José era o pai terreno de Cristo não biológico (filho do coração).
Como humano, Jesus era filho de José.
Como divino, era filho de Deus. Jesus não fez nenhuma menção a seu pai, José.
Ele reconhece apenas um pai: o celeste.

II – Um Filho Que Não é Só
humano.
Predito pelos profetas,
Anunciado por anjos.
O Cristo preencarnado tornou-se
verbo encarnado. “E o verbo se fez
carne, “nascido de mulher.” O Homem
- Deus.
Nascimento sobrenatiral.
Verdadeiro Deus e verdadeiro
homem. “Filho de Deus”. “Filho do
homem”.
Aos doze anos – discutindo com os
doutores no templo.
Manifestava onisciência – conhecia os
pensamentos e os sentimentos.
A família de Jesus era atípica,
incomum:
I
II – Uma Mãe Que se Tornou
Bem-Aventurada.
O anjo a chama de favorecida. “tradução
“cheia de graça.” Lc 1.26-35. – seja
Maria recebeu graça e não que ela era
fonte de graça para outros.
Maria percebeu que o anjo não estava
falando a respeito de um filho que ela
teria em consequência do seu casamento
com José. Entendeu que seria algo
miraculoso – uma gravidez sem pai
humano.
No seu cântico, ela declara que as
gerações a chamarão bem-aventurada:
“A minha alma engrandece ao Senhor,
E o meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador,

Porque comtemplou na humildade da
sua serva,
Pois, desde agora, todas as gerações
Me considerarão bem-aventurada.
(Ditosa, feliz).
Maria não foi divinizada, deificada.
Não se tornou isenta de pecado (era uma
serva de Deus fiel e consagrada).
Não deve ser adorada ou venerada. (deve
ser amada e respeitada.
Aplicação:
1 – As palavras de Jesus não constituem
um repúdio à sua família terrena;
Ele mostrou cuidado com Maria mesmo
quando estava na cruz.
2 – Ele mostra que o serviço de Deus e
sua obra como Messias são mais
importantes que qualquer parentesco
natural.
3 – As questões espirituais familiares
precisam ser compreendidas e tratadas
na esfera espiritual.
A família de Jesus era incomum
Porque tinha o pai que não era pai;
Porque tinha um filho que não era só
humano; porque tinha uma mãe que se
tornou bem-aventurada.
Graças a Deus por essa família
incomum: dela veio o Salvador! Amém!
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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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 20, às 18:00h. Na pauta, a
análise e revisão dos Estatutos da Igreja,
eleição de primeiro tesoureiro e a
designação do casal conselheiro do ECCC.
Pastores e presbíteros estão convocados; e
a Igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.
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, com mandato até 9 de
janeiro de 2022, tendo o Rev. Renato Lopes
Porpino como candidato único. A abertura
da AGE dar-se-á às 8 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.
Convocação da Assembleia Geral
Ordinária - AGO.
O Conselho convoca à Igreja para reunirse em Assembleia Geral Ordinária, na
quinta-feira, dia 28 de março de 2019, às
18:30h, com a seguinte pauta: 1 – Ouvir,
para informação, os relatórios do
movimento da Igreja no ano anterior; 2 –
Tomar conhecimento do orçamento para
o ano em curso; 3 – Eleger secretário da
assembleia. Você, que é membro da igreja,
deve participar desse ato administrativo.
MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO
convida à Igreja para a vigília no próximo
dia 29/03/2019 (sexta-feira), das 18:00h às
24:00h. O tema é: AS PROVAS E A
CERTEZA DO AMOR DE DEUS (Rm
8.31-39) Venha perseverar em oração
conosco!

Agradecimento à Igreja.
Há momentos que os gestos substituem as
palavras. O culto do domingo, dia 10 de
março, emocionou nossa família.
Walter foi lembrado e honrado em cada
detalhe. Temos certeza que a família da fé
se uniu à nossa neste momento de dor.
Muito obrigado por todas as manifestações
de carinho. Por favor, continuem a nos
sustentar em oração.
Viviane, Guilherme, Gabriel e Nadir
Neise Lúcia Mendes Balocco.
Foi chamada à presença de Deus, a quem amou
e serviu. A Cerimônia da Esperança Cristã
aconteceu no dia 12 de março, na Capela
Histórica do Cemitério da Penitência, no Caju,
oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti. Neise era
esposa de Antônio Fernando Balocco, mãe de
Rodrigo César e Fernando César, irmã de Nara
Lúcia, Nelma e Leila, nora do Diác. José
Arteiro. Que Deus console o coração da
família! “O Senhor a deu e o Senhor a levou;
bendito seja o nome do Senhor.” João 1.21
Processo de Eleição Pastoral – Instrução
à Igreja.
Art.46 - A admissão de um ministro que
venha de outro
Presbitério dependerá da conveniência do
Concílio que o admitir, podendo, ainda, este
último, procurar conhecer suas opiniões
teológicas.
Art.47 - A admissão de um ministro de outra
comunidade evangélica ao ministério da
Igreja Presbiteriana do Brasil farse-á por
meio de carta de transferência; recebida esta,
o Presbitério examinará o ministro quanto
aos motivos que o levaram a tal passo,
quanto à vocação ministerial, opiniões
teológicas, governo e disciplina da Igreja;
far-lhe-á, no momento oportuno, as
perguntas dirigidas aos ordenandos.
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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: PréVestibular 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.
No 4o com Deus - INTINERANTE
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura.” (Marcos 16.15)
Sabe o significado da palavra Intinerante?
Diz-se de, ou pessoa que se desloca para
exercer certa função: pregador itinerante. Foi
uma das características do seguidores de
Jesus. Ir, se deslocar para divulgar a boa
nova foi a ordem do Mestre.
O No 4o com Deus pela 1a vez recebeu
um convite para promover o nosso evento
fora das 4 paredes. Conversamos com o
Pastor Efetivo e aceitamos o desafio. Por
isso a estreia da 7a Temporada será
na Igreja Presbiteriana do Méier, no dia
24MAR. E este Projeto é o ”No 4o com
Deus - Intinerante”.
A Igreja do Méier fica à Rua Dr. Pache de
Faria, 58. Se não esteve no evento de
OUT2018, será uma ótima oportunidade,
pois repetiremos o TROJAN, com a
Missionária Sâmia que trabalha nos locais
onde falar do Evangelho de Jesus é punido
com a morte. Vá e leve um amigo para o
“No 4o com Deus-INTINERANTE, o melhor
lugar para se estar.”

Interdição de Ruas próximas à Catedral
em 24 Mar 19.
Comunicamos aos membros e visitantes da
Catedral Presbiteriana que no próximo
domingo, dia 24 Março, a CET Rio irá bloquear
algumas ruas que dão acesso ao Centro do Rio
de Janeiro, para segurança dos corredores
inscritos na Corrida de Rua “Circuito Rio
Antigo”, sendo que a saída será na Região da
Lapa às 8h, passando pela Av Rep. do Paraguai,
tanto no início como no final do percurso, com
a chegada na rua de acesso ao Circo Voador,
na Lapa. A Av. Presidente Vargas estará
interrompida nas duas faixas da direita, desde o
Campo de Santana até a Candelária, impedindo
o acesso à Av. Passos. Em consequência o
acesso ao estacionamento da Catedral
estará bloqueado pela CET RIO das 6:30h
às 10:30h. Uma opção sugerida para aqueles
que vierem de carro da Região da Tijuca, Niteroi
e Zona Oeste será chegar até o estacionamento
“Let Park”, ou do Hotel Ibis, na Rua Silva
Jardim, utilizando a rota vinda da Rua Frei
Caneca, Praça da Cruz Vermelha e Rua do
Lavradio. Para aqueles que estiverem vindo da
Zona Sul sugere-se vir pelo Túnel Santa Bárbara
e igualmente ir para a Pça da Cruz Vermelha e
Rua do Lavradio, ou se vier pelo Aterro do
Flamengo, ao aproximar-se dos Arcos da Lapa,
acessar a Rua do Lavradio. Aqueles que
estacionarem antes das 6:30h no estacionamento
da Catedral terão dificuldade para sair com seu
veículo da Igreja antes das 10:30h.
A UPA RIO AGRADECE DE
CORAÇÃO
O nosso Acampamento aconteceu e tivemos
dias marcantes pela presença de Deus tratando
dos nossos adolescentes no Vale de Bênçãos.
Muito quebrantamento, perdão, reconciliação,
tratamento das dores da alma e entregas de
vidas ao Senhor Jesus. Os testemunhos são
diversos e de fato a glória do Senhor se
manifestou em nosso meio. Queremos
agradecer a todos que estiveram orando e que
contribuíram financeiramente para que
levássemos o maior número de adolescentes.
Agradecemos a visão pela doação de cada
bolsa. O investimento em vidas é a certeza
pela fé que pessoas serão transformadas pelo
poder de Deus. A UPA agradece de coração.
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Escola Bíblica Adulto nas Classes
Nossa programação para o trimestre Março a Maio está sendo preparada e é a seguinte:

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 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
21Mar19 – Amália Maria.
Próxima semana: Dom 24Mar19 Equipe D: Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, Jonas de Souza, Jorge Gorne,
Marcelo Magalhães, Ricardo Dowsley,
Sérgio Santos, Tiago Trindade (Púlpito
8h), George Washington (Púlpito 10h30),
e Iracema Ferreira (Púlpito 19h) . Qui 28
Mar – George Washington .
Reunião de oração - Convidamos toda a
junta Diaconal para nossa reunião de
oração nesta segunda-feira dia 18/03, às
19h. Será um tempo de clamor ao Senhor e
também um momento de agradecimento
por todas as bênçãos concedidas. Venham
estar conosco!!!
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

(*) 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
próximosdomingosestaremosfazendoocadastrodosAlunosdasClasses, inclusive com
foto. Cada professor definirá, dentre os alunos matriculados, até duas pessoas para exercer
a função de Secretariar a Classe.

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
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

Deptº Dorcas- reunião hoje, às 16h30. Sala
da SAF.
Deptº Eunice– reunião, às 17h. Sala da
Rampa.
Deptº Ebénezer– reunião dia 20, quartafeira, às 14h30 na sala Myriam Dyffrayer.
Deptº Jerusalém– reunião dia 21, quintafeira, às 14h30 na casa de Maria Helena.
Deptº Helen Simonton— reunião dia 21,
quinta-feira, às 14h30, na Igreja.
Deptº Maria Reis– reunião dia 21, às
14h30, na casa da Neíde.
Deptº Ana e Lidia– reunião dia 23, às
14h30 no Abrigo Presbiteriano.
Deptº Ester - sábado, às 14h30, na sala
da SAF, falar com a coordenadora.
Jejum e oração - dia 19h às 8h, na Igreja.
Reunião com as secretárias - dia 19, às
10h.
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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)
O 68º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 12 a 14 Abr. Os casais já estão sendo
selecionados. 1ª Reunião Preparatória está
logo ali, em 26 de março. Estejamos em
oração!
1ª Reunião de Testemunho e Oração:
aconteceu na última terça-feira. Foi uma
bênção! Você que não conseguiu estar
conosco, programe-se para participar na
próxima, (07 Maio), buscando o Senhor das
Bênçãos! 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).
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 1ª Reunião
Preparatória para o 68º ECCC estaremos
orando, juntos, por todos os casais
aniversariantes de bodas deste mês.
Esperamos por vocês lá.
UPH
União Presbiteriana de Homens

Nossa reunião de oração foi uma bênção!
No último domingo estivemos orando
pelas vidas dos nossos queridos sócios,

Liturgia

especialmente os que não vemos já há algum
tempo nas nossas reuniões. Também oramos
pelos que estão enlutados e por todas as
sociedades internas da igreja! Não perca a
próxima, é muito edificante orar pelos
nossos irmãos. Sempre aos primeiros
domingos na sala da UPH.
Reunião devocional. Hoje teremos a nossa
devocional. Não perca a oportunidade de
estar em comunhão com os ir mãos
aprendendo mais da Palavra de Deus! A
reunião começa às 17h30 na sala da UPH
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Culto Devocional
- 8h -

Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o teu
nome! Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas
que estabeleceste,” (Salmo 8.9 e 3)
Congregação: “que é o homem, que dele
te lembres? E o filho do homem, que o
visites? Fizeste-o, no entanto, por um
pouco, menor do que Deus e de glória e
de honra o coroaste.” (Salmo 8.4-5)

Informamos que as nossas devocionais já
estão rolando todos os domingos às 17:30h,
não se atrase, e traga um amigo!
EBA de volta!
A escola bíblica dominical para adolescentes
já está rolando aos domingos, às 9:00h na
sala da rampa. O tema do módulo é:
Sentimentos e a Emoções na adolescência respostas bíblicas. Não fique de fora!
Mais informações através das nossas redes
sociais!
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio
ECOS
Semana iniciando. Hora de colocar em
prática novos projetos e criar novos hábitos.
Nossos Pequenos Grupos - ECOS podem contribuir para isso. Se você
trabalha, estuda ou mora na Barra da Tijuca,
Caxias, Centro, Guadalupe, Laranjeiras,
Leme, Tijuca ou Vila Isabel entre em contato
e faça uma visita. Satisfação
garantida! Nosso
e-mail
é ecos@catedralrio.org.br.

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1

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

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)
27 HNC – “Um Hino ao Senhor.” –
1ª e 4ª estrofes.
Oração de Adoração
“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
32 HNC – “O Deus Fiel.”
1ª e 3ª estrofes.
Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo
Pastorais

Motivos de Oração
Grupo Vocal: Célia Stutz, Ester Alves e
Palmira Louro
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO...” SL
119.130
Leitura Bíblica: Presb. Renan Jardim
Coral Idalina Heringer
Mensagem: Mis. Leninha Maia
“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.” TT
3.15

Cântico: “Shalom - Adonai”
Shalom-Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom-Adonai, Shalom Adonai,
Shalom-Adonai, Shalom.
A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor, (Bis)
A paz do Senhor, a paz!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações
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Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Tributai ao SENHOR, filhos
de Deus, tributai ao SENHOR glória e
força.” (Salmo 29.1)
Mulheres: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome, adorai o
SENHOR na beleza da santidade.”
(Salmo 29.2)
Homens: “Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre.”
(Salmo 145.2)

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos. Todas as nações vos chamarão
felizes, porque vós sereis uma terra
deleitosa, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-13)

Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Salmo 146.1)

303 HNC – “Pendão Real.”

Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)

Oração de Consagração: Aux. Diac.
Amália Maria

132 HE – “Louvores a Deus.”
1. Louvores a Deus, mui sinceros louvores,
Tributa a minha alma com grande fervor;
Só tu és a fonte de graça e favores,
Divina promessa, recursos de amor.
2. Louvar-te, Senhor, meu desejo constante,
Meus votos ardentes, empenho sem par;
Louvar-te na vida, no lar ou distante,
Sozinho, ou na Igreja, por todo lugar.
3. Aceita, Senhor, a expressão de minha alma,
Tributo de graças, pois tudo me dás:
Nos dias de lutas, nas horas de calma,
Contigo, Senhor, tenho a bênção da paz.
4. Não cesse em meus lábios o canto sincero
De gratos louvores, tributo leal;
Vencer a jornada contigo eu espero,
Por bênção divina, favor paternal.
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Pastorais

Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil!
E maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

Oh! Que paz Jesus me dá!
Paz que outrora não senti!
Cada vez sou mais feliz
Desde que eu o conheci!

“EDIFICAÇÃO

E

CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Correa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Huaskar de La Cruz
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Maravilhosa Graça”
1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

2. Maravilhosa graça! Traz vida perenal
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.
3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz
O seu poder transforma
O pecador! falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Graça tão maravilhosa de Jesus

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

Anotações

Dirigente: “Vinde, ouvi, todos vós que
temeis a Deus, e vos contarei o que tem
ele feito por minha alma. A ele clamei
com a boca, com a língua o exaltei. Se eu
no coração contemplara a vaidade, o
Senhor não me teria ouvido.” (Salmo
66.16-18)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Entretanto, Deus me tem
ouvido e me tem atendido a voz da
oração. Bendito seja Deus, que não me
rejeita a oração, nem aparta de mim a
sua graça.” (Salmo 66.19-20)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
154 HE – “Paz em Jesus.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Liturgia

Cântico: “Jesus, em Tua Presença”

Culto Vespertino
- 19h “DIGNO

CORDEIRO QUE FOI
MORTO.”

É O

Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “E entoavam novo cântico,
dizendo: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação.” (Apocalipse 5.9)

disse: Verdadeiramente, vos digo que esta
viúva pobre deu mais do que todos. Porque
todos estes deram como oferta daquilo que
lhes sobrava; esta, porém, da sua pobreza
deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.”
(Lucas 21.1-4)
61 HNC – “Ações de Graças.”
Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos

Mulheres: “e para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.” (Apocalipse 5.10)

Pastorais

Homens: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse 5.11)

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Marinho
Coral Canuto Regis

Coral: “Proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.”
(Apocalipse 5.12)
Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)
38 HNC – “Louvores Sem Fim.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO DE
DEUS.”
Leitura Uníssona: “Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas ofertas
no gazofilácio. Viu também certa viúva
pobre lançar ali duas pequenas moedas; e

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Leitura Uníssona: “Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos nos
enganamos, e a verdade não está em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Confessei-te o
meu pecado e a minha iniquidade não mais
ocultei. Disse: confessarei ao SENHOR as
minhas transgressões; e tu perdoaste a
iniquidade do meu pecado.” (I João 1.8-9;
Salmo 32.5)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

CEIA DO SENHOR
MINISTRAÇÃO DO PÃO:
251 HNC – “O Pão da Vida.”

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha,
E cada dia brilha mais
Só pra te adorar
E fazer teu nome grande
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui!
(bis)
Ministração do Vinho:
184 HE – “Não Sou Meu!”

“CONTRIÇÃO COM O
CORDEIRO DE DEUS”

“COMUNHÃO COM O CORDEIRO
DEUS ”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti;
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai. (Bis)

DE

1. Não sou meu! Por Cristo salvo,
Que por mim morreu na cruz,
Eu confesso alegremente
Pertencer ao meu Jesus.
Não sou meu!
Oh! Não sou meu,
Ó Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo, e para sempre,
Ó Jesus, sou todo teu!
2. Não sou meu! Pois fui remido,
Quando o sangue derramou;
Confiei na sua graça,
E minha alma resgatou.
3. Não sou meu! A ti confio
Tudo quanto chamo meu;
Tudo em tuas mãos entrego,
Meu Senhor, sou todo teu!
4. Não sou meu! Oh! santifica
Tudo quanto sou, Senhor!
Da vaidade e da soberba,
Vem livrar-me, Salvador!

Cântico: “Fala a Minha Alma”
1. Fala à minha alma, ó Cristo, Fala-me com
amor!
Segreda, com ternura: Eu sou teu
Salvador!
Faze-me bem disposto para Te obedecer
Sempre louvar Teu nome e dedicar-Te o ser.
Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
Na cruz verti
Meu sangue para te libertar.
Fala-me cada dia, fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido: Tu tens um
Salvador!
2. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me
orientação,
Concede-me alegria e gozo em oração.
Faze-me consagrado, mui pronto a
trabalhar,
Para do Reino eterno a vinda abreviar.
3. Como na antiguidade mostravas Teu
querer,
Revela-me hoje e sempre qual seja o meu
dever.
A Ti somente eu quero louvores entoar,
Teu nome eternamente engrandecer e
honrar!
“SIRVAMOS AO CORDEIRO DE DEUS”
Cântico: “Glória Pra Sempre”
Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá
À raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é O Senhor, Ele é O Senhor!
Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
Que Jesus Cristo é O Senhor!
Bênção Apostólica
Típlice Amém
Poslúdio / Recessional

Segunda-feira 18: Salmo 34.11-18
Terça-feira 19: Tiago 3.3-12
Quarta-feira 20: Marcos 6.30-46
Quinta-feira 21: Oseias 6.1-4

Sexta-feira 22: Hebreus 11.23-28
Sábado 23: Isaías 66.12-16
Domingo 24: I Crônicas 16.8-27

Aniversário de Nascimento
Hoje: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, José Celso Neves Barreto, Diác.
Ricardo Dowsley Fernandes.
Seg 18: Bernardo de Paula Rebouças da Costa, Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Denize
Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas, Gilberto de Oliveira, Hugo Viana Martins,
Lucimar Santos de Araújo, Marco Aurélio Rodrigues de Brito, Maria de Fátima Duarte
da Silva.
Ter 19: Ana Graice de Souza Ferreira, Gilza Nunes de Oliveira Souza, Nadir Alves Ferreira,
Walfrido Souto Maior Monteiro, William Torres Fernandes.
Qua 20: Cláudia Cruz Soares da Silva, Elizabeth Gomes da Costa, Diác. Filipe Agum de
Campos, Hélio Machado, Sandra de Cassia Gama dos Santos, Telma Pereira de Miranda
Gomes.
Qui 21: Anna Luíza Improta Alvarez, Arthur Guimarães Capelli, Maria José Andrade
Maciel, Nely da Silva Abdo.
Sex 22: Cilene Alves de Oliveira, Luís Felipe do Sacramento Souza, Luiz Amaral Filho,
Luíza Vitória Moreira da Rocha, Matheus Moreira Lima, Paulo Nunes da Costa, Rodrigo
Rocha Nunes.
Sáb 23: Elaine de Souza Medeiros, Ivaneide Marques Pereira, Presb. Johannes Carl Gaiser,
Rodrigo Dias Fonseca Coelho.
Aniversário de Casamento
Hoje: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra.
Seg 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá.
Ter 19: Marília Villaça Simões de Abreu e Carlos Américo de Abreu.
Qua 20: Reubem Luiz Moreira Faria e Mônica Faria Baptista Faria.
Qui 21: Édison Vieira Pinheiro e Cláudia Fernandes Duarte.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Paulo Moreira da Silva, Marcos Flávio Ferreira Pinto
Claudionor Fonseca, Rafael Santos Alzira 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.

Deus nos refina como prata
A sucessão de tragédias que vimos acontecer no início deste ano, no país e no mundo, nos
fizeram parar e pensar muitas coisas. Por vezes nos indagamos “o que está acontecendo com 2019?”,
“Meu Deus, que ano difícil!”
Choramos diversas tragédias... e quantas mais choraremos?! Sim, choraremos, porque em
nenhum momento Deus nos disse que nossa vida seria fácil. Ele jamais prometeu isso. Pelo contrário,
em João 33:01, Ele nos diz “no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
Deus não nos disse que nossa vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos
os momentos: “E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28:20).
Tá difícil? “Eu estarei com você”.
Você está pensando desistir? Pense bem, “eu estarei sempre com você”.
O que será do amanhã? Não se preocupe, “eu estarei sempre com você!”
Tá com medo? “Não temas, eu estarei sempre com você” (Isaías 41:10).
Mas eu não consigo sozinho. “Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem
apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os
abandonará”. (Deuteronômio 31:6)
ESCALA DE PREGAÇÃO
Dom. 17: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcant; 10h30min:Rev. Renato Porpino; 19 horas: Rev. Guilhermino
Cunha

A palavra de Deus diz no Salmo 66:1 que “Deus nos prova e nos refina como prata”. Quando
passar por uma dificuldade lembre-se disso. Deus está te refinando, ou seja, moldando, purificando.
Assim como faz com a prata. Para refinar a prata, é preciso passar pelo fogo. Vai doer? Vai sim. Mas “Ele
estará sempre conosco.”

ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Ruy Coelho; 10h30min: Presb. Johannes Gaiser 19 horas: Presb.
Adibe Santos
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Sônia Cruz - Elza Pimentel Noite: Valéria Gorne

Não tenha medo de passar pelo fogo, nem de ser refinado. Sadraque, Mesaque e Abede-Nego
foram lançados à fornalha. Mas Deus esteve com eles o tempo todo. Ele está comigo, Ele está com
você. O que esperar do restante de 2019?! Não sei... mas uma certeza nós temos: Deus estará sempre
conosco.
Cintia Ladeira
Foi bênção!!! Nosso acampamento de verão foi muito bom. Deus agiu poderosamente nos corações.
Fique atento, em junho teremos mais um acampamento da juventude.
Na próxima sexta-feira, 22/03, se Deus quiser, estaremos juntos em mais um culto jovem. 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).
Fique por dentro de todas as novidades e programações da UMP-Rio. Nos acompanhe pelas
redes sociais: Facebook/Instagram @umprio

