Bol etim Dominica l | LXXIV Nº 3 849 | 07 de abril de 2019.
A graça do discipulado
“A graça barata é a inimiga mortal de nossa Igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa.”
A frase anterior foi retirada do livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. A primeira discussão
que o teólogo alemão nos traz é uma reflexão acerca de como entendemos a graça. “A graça barata é
como riqueza inesgotável da Igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite, é sem preço
e sem custo.” Muitas vezes usamos conceitos bíblicos como, a dívida está paga e a graça nos concede
liberdade, para permanecer como estamos ou mesmo para pecar, porque, afinal, Ele nos aceita como
somos. Porém o que vemos hoje é a transformação desses conceitos verdadeiros em mentiras que nos
afastam do verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. “A graça barata, em vez de justificar o pecador,
justifica o pecado”.
Quando vivemos da mesma maneira que o mundo, sob desculpas como “os tempos
mudaram” ou “isso é coisa daquela época”, rejeitamos a graça preciosa. A graça do chamado de Jesus,
aquela pela qual você larga suas redes e O segue, que é preciosa porque teve como custo a vida do filho
de Deus, e sendo preciosa para Ele como pode ser barata como nós?
A pessoa chamada por Jesus precisa entender essa preciosidade que o levou a dizer; “E
qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo.”(Lucas 14.27) e ainda
“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu
discípulo”(v.33). Fica claro um evangelho como tesouro escondido, bem mais precioso, e que requer
Jesus como Salvador e Senhor.
A graça barata trata Jesus apenas como Salvador. Para que Ele seja também Senhor, é preciso
que Ele reine em nossa vida. Isso significa fazer sua vontade, que só conheceremos por meio de um
relacionamento pessoal com ele. Assim, finalmente, poderemos ser discípulos fiéis, que ouvem suas
palavras e as põem em prática, despindo-nos de todo peso e do pecado; correndo a carreira proposta,
olhando para o Autor e Consumador da nossa fé.
Amanda Casanova

Avisos
Nossa Escola de Fé e Prática estará de volta no domingo, 17/04, participe com a gente, às 17h na
sala do Conselho.
Na próxima sexta-feira, 12/04, se Deus quiser, nos reuniremos para mais um culto jovem as 20h, no
salão Álvaro Reis.
*Transmissão ao Vivo pela nossa página no Facebook (@umprio)
Fique por dentro de nossas novidades e programações pelas redes sociais: Facebook/Instagram
@umprio

CONJUGUE O VERBO AMAR EM TODOS OS TEMPOS...
A vida do cristão verdadeiro deve ser marcada pelo amor. O seu relacionamento
com Deus, com os outros e consigo mesmo deve ser pautado pelo amor. Amar não é
uma opção; É determinação divina. Amar é uma decisão, e nós, devemos amar no tempo
e para além do tempo.
Quem não ama, não pode ser denominado cristão autêntico; É apenas um religioso.
O amor tem a marca de Deus e deve estar no DNA Espiritual do genuíno cristão!
Conjugar o verbo amar em todos os modos, tempos e pessoas é coisa de crente
verdadeiro, que recebeu o amor de Deus e o compartilha com outros.
O amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é: Paciente (Sabe esperar),
Benigno (Procura sempre o bem do outro), Altruísta (É sempre solidário), Verdadeiro
(Não age com fingimento), Cheio de Esperança (Motivador), Duradouro (O verdadeiro
amor jamais acaba).
O amor não é invejoso, orgulhoso, egoísta ou rude, nem aceita provocação. Mais
do que simples emoção, o amor é um princípio de ação. O amor é característica do cristão
maduro!
1. Devemos Amar a Deus Acima de Tudo
O amor é dom supremo. João, o Apóstolo do Amor, inspirado pelo Espírito
Santo, traz a mais sublime e elevada conceituação de Deus:
“Deus é Amor.” “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor”. I Jo 4.8
Quando permanecemos no amor, Deus está em nós, e nós, Nele.
“A medida do amor a Deus é amá-Lo sem medida.” O amor a Deus deve ser
irrestrito. Devemos amá-Lo acima de tudo, ou seja, dando-lhe prioridade em nossa vida.
O amor a Deus deve ser incondicional. Não devemos estabelecer nenhuma “condição”
ou “interesse pessoal” para amá-Lo.
Devemos amá-Lo apropriadamente.
André Chouraqui, semita, traduz o verso 30 de maneira belíssima e profunda: “Amarás
Iavé-Adonai, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua inteligência e de toda a tua
intensidade.”
O amor a Deus deve ser pleno, primicial e crescente.
2. Devemos Amar a Cristo em Tudo.
Somos discípulos de Cristo, seus seguidores, e devemos amá-Lo com profunda
devoção. Ele é a concretização do Amor de Deus, ao tornar-se carne e dar a sua vida por
amor aos eleitos.

Editorial

Deus
1 limão
nos 45“1
amoupapaya
e deu o25“1
seu filho
mamão
paraFormosa
nos Se 45“1
vocêlaranja
não se ama,
pera não
50“1tem
banana
condição
Pratade
salvar;65“1
e Cristo,
melão
porrede
amor
50“1
se cebola
deu porcx3
nós,65“1amar
tomate
o próximo.
3a 120“1 O
cenoura
parâmetro
3a 50“20k
de amor
na cruz, escrevendo a linda
abóbora
história2,20“1
da tomate
ao próximo
grapeé 48
o amor que temos por nós
redenção.
mesmos.
O amor a Cristo deve ser constante,
sacrificial e ocupar inteiramente o nosso
 O amor ao próximo identifica o
coração.
discípulo de Cristo. “Novo mandamento vos
Amá-Lo não é um dever, é um privilégio.
dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos
Cristo deve ocupar o trono do nosso amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto
coração e o centro da nossa vida.
conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes
Devemos amá-Lo integramente e amor uns aos outros.” Jo 13.34-35
integralmente!
 O amor de Deus é modelo para
3. Devemos Amar o Espírito nós. “ Amados, se Deus de tal maneira nos amou,
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O Espírito Santo nos identifica com
O Apóstolo Paulo declarou:
Cristo, guia a vida dos eleitos e nos dá “Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o
autoridade espiritual.
vínculo da perfeição.” Cl 3.14
O compositor sacro H. M. Wright, declara
Ame a Deus acima de tudo;
poeticamente sobre o Espírito Santo:
Assim como honramos, adoramos e
Ame a Jesus Cristo em tudo;
amamos ao Deus Pai e ao Deus Filho, Jesus
Ame o Espírito Santo, o Consolador;
Cristo, devemos também honrar, adorar e
Ame o seu próximo como ama a si
amar ao Deus Espírito Santo!
mesmo.
a. Devemos Amar ao Próximo
como Amamos a Nós Mesmos.
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
ESCALA DE PREGAÇÃO
Dom. 17: 8 horas: Rev. Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas: Rev. Guilhermino
Cunha
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Assuero; 10h30min: Presb. Carlo Roberto 19 horas: Presb. Dário
Porto
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz - Theresinha Pereira - Cidinha Pereira Noite: Adriana Rocha

Notícias Gerais

Segunda-feira 08: Gênesis 48.8-16
Terça-feira 09: João 20.24-31
Quarta-feira 10: Hebreus 10.19-23
Quinta-feira 11: Lucas 23.32-34

Sexta-feira 12: João 12.1-8
Sábado 13: Mateus 26.36-46
Domingo 14: Marcos 15.19,20,33-39

Aniversário de Nascimento
Hoje: Danielle Ribeiro Costallat, Deyvid Moraes Lima, Ermilinda Amaral Lourenço,
Laura Cristina Maia Costa Ferreira, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Raphael Cabral
Teixeira.
Seg 08: Camille da Fonseca Rêgo, Elizabeth de Souza Cardoso Affonso, João Silva Júnior,
Saulo Henrique de Carvalho.
Ter 09: Ivanildes Pereira dos Santos, Maria Luíza de Carvalho França e Buraseska, Salatiel
Menezes dos Santos.
Qua 10: Adir Reis da Mota, Bianca Lacerda de Lima, Cynthia Maria Gomes da Cruz,
Edson Rodrigues de Oliveira, Evando Radicetti, Iracema Perciliana Maia Ferreira, Sarah
dos Santos Pinheiro.
Qui 11: Fábio Farias Gomes, Laubher Carvalho Stutz, Maria Cristina Martins Mynssen
da Fonseca, Mônica de Oliveira Magalhaes, Monique Santiago Martins de Lima, Diác.
Tiago de Melo Trindade.
Sex 12: Carla de Moraes Pereira Coelho, Ester Rodrigues Santos, Leandro Borges de
Azeredo, Marcia Quintaes Louvain, Miren Maite Landa Berruezo, Oneida Maria Oliveira
Costa.
Sáb 13: Júlia Pereira Coelho, Regina Nazaré Martins de Lima.
Aniversário de Casamento
Seg 08: Ivaneide Marques Pereira e Eneas Lopes Pereira Filho, Diác. Willians Silva de
Almeida Araújo e Thais Oliveira da Silva Araújo.
Qua 10: Idalino Ferreira da Silveira e Leonir Teixeira da Silveira, Ana Maria Tavares Pereira
Motta e Mario Martins S. Motta, Marcela de Oliveira Almeida Marques e Felipe Marques
Gonçalves.
Qui 11: Carlos Carneiro dos Santos e Sônia Maria Costa dos Santos.
Sáb 13: Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina e Gabriel Mezat Pina, Paulo
César Cassiano Pereira e Denise Corrêa de Sousa.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Claudionor Fonseca,
Rafael Santos, Alzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa, Angelúcia Muniz,
Maria José Maciel (Zezé), Presb. Olympio Bezerra, Joaquim Gomes de Sá, Raquel
Malafaia, Jandira Carvalho, Naila Bruno
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo
Brasil.

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
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
19:30 horas. A conclusão da Assembleia será
no término do Culto Vespertino, às 21:00
horas.
Processo de Eleição Pastoral
Instrução à Igreja:
* A Votação será efetuada em cédula de
papel, devidamente rubricada pelo
presidente da mesa.
* As listagens dos votantes estarão nas três
mesas, contendo os nomes dos membros da
Igreja, fazendo parte do Rol atualizado. Em
hipótese alguma votará aquele (a) cujo nome
não faça parte da listagem.
* Será aceito o voto em outro nome,
desde que seja pastor presbiteriano, ainda
que de outro Presbitério, em plena atividade
ministerial (não jubilado ou emérito na
IPRJ), que tenha sido consultado ou não.
* Ainda que tenhamos uma resolução do
Supremo Concílio, entendendo que o
processo de Eleição Pastoral possa ser
interrompido e retornado no mesmo dia,
a eleição será ininterrupta, das 08 às 19:30h,
e as mesas de votação estarão recebendo
os eleitores com os seus respectivos votos.
* As equipes das mesas de votação
deverão estar presentes na Igreja às 07:30h,
para receberem instruções, dirimir dúvidas
e ajustar procedimentos.
* No dia da Eleição, 07 de abril de 2019:
1 - Dirija-se à mesa receptora, conforme a
letra inicial do seu nome e assine a lista
de presença.

2 - Receba a cédula rubricada pelo
presidente da mesa e dirija-se à cabine de
votação.
3 - Assinale sua opção de voto marcando
um “x” no candidato indicado ou
escrevendo um outro nome na linha
abaixo, depois deposite na urna.
4 - Você deve fazer sua opção de voto. Caso
não haja escolha, o voto será considerado
voto em branco.
Reunião do Conselho.
O Conselho da Igreja reunir-se à na próxima
quarta-feira, dia 10, às 18 horas. Pastores e
presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.
Atos do Conselho.
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1) Recebe a informação do representante
da Igreja no Presbitério, Presb. Assuero
Silva, e registra, que o Rev. Isaías
Cavalcanti foi designado como Pastor
Efetivo da Igreja, na CLIV RO PRJN
2019, tendo tomado posse perante aquele
Concílio no dia 16/03/2019. Em
conformidade com o Art. 34 alínea “b”
da CI/IPB, este assume o exercício como
Pastor Efetivo Designado, até a próxima
Reunião Ordinária do Presbitério ou até
a posse do novo Pastor Efetivo Eleito, o
que ocorrer primeiro. Em nome do
Conselho, o seu Vice-Presidente, Presb.
Guaraci Sathler, dirige uma palavra de
boas-vindas e ora por ele.
2) Elege como 1º Tesoureiro da Igreja o
Presb. Altair L. Bazeth.
3) Nomeia: a)Ministério de Missões:
Ministro, Presb. Peter W. Tenney e ViceMinistra, Mis. Leninha Maia. b)Casal
Conselheiro do ECCC: Fernando Lopes
da Costa e Maria de Fátima Gomes da
Costa.
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4)Aprova a realização de Chá do Bebê
solicitado por Rodrigo e Rachel Nobre.
5)Recebe carta do funcionário Joelcio
Barcelos agradecendo o Apoio da Igreja
por ocasião do falecimento do seu filho.
6)Recebe carta da APAS e aprova a agenda
de recitais e audições, bem como a
transferência de verba do Ministério de
Música.
7)Aprova a Cantata de Páscoa promovida
pela EBD Infância, no dia 14/04, às 9h.
8)Aprova a Cessão do Templo para as
Bodas de Prata do Rev. Paulo Severino e
Esposa Glória.
9)Aprova solicitação da UMP-Rio para a
realização do Culto Jovem, no templo,
nas segundas sextas-feiras do mês.
10) Inicia a leitura e análise da minuta de
revisão do Estatuto da Igreja.
11) Toma conhecimento de Requerimento
emitido junto ao Registro Geral de
Imóveis para Retificação Administrativa
do Registro do AVB.
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.

Sete Palavras da Cruz
Na quinta-feira, 18 de abril, às 18h30,
teremos o Culto das Sete Palavras da Cruz
no templo. Serão 7 Reflexões para os nossos
corações através dos nossos irmãos: Rev.
Isaías Cavalcanti, Presb. Guaraci Sather,
Bianca Bastos, Iracema Maia, Presb. Olimpio
Bezerra, Rev. Guilhermino Cunha e Rev.
Renato Porpino. Esteja conosco!
Tudo se Fez Novo! Domingo de Páscoa
na Catedral
No dia 21 de Abril, domingo de Páscoa,
teremos uma programação toda especial para
celebrarmos em Família a Ressurreição do
Nosso Senhor Jesus Cristo. No culto
Devocional, das 8h da manhã com o tema:
Tudo se fez Novo! É hora de se alegrar! No
Culto Matutino, às 10h30, Tudo se fez Novo!
É hora de crer! E às 19h, no culto Vespertino,
Tudo se fez Novo! É hora de Recomeçar!
Não fique de fora! Convide familiares, amigos
e juntos vamos glorificar ao Único que venceu
a morte: Jesus Cristo!
Cantata de Páscoa – EBD Infância
Páscoa é tempo de paz, amor e alegria, pois
Jesus ressuscitou para que tenhamos vida!
Mas também é o momento perfeito para
sentir e expressar gratidão, Então venham e
tragam seus familiares e amigos para juntos
com nossas crianças em mais uma cantata,
anunciarmos a Salvação! Jesus Cristo,
presente de Deus. Reserve o dia 14/04, às
09h, no Templo.
Acampamento de Páscoa do Oásis Inscrições abertas! Reavivamento Espiritual!
“Desperta, ó tu que dormes!” Ef 5.14. Serão
momentos abençoados de pregação da
Palavra de Deus, comunhão e descanso. O
Acampamento está aberto para toda a Igreja.
Teremos como preletores o Rev. Isaías
Cavalcanti, Rev. Renato Porpino e a Mis.
Leninha Maia. Venha participar conosco! O
valor da inscrição é de R$ 360,00 (transporte
+ hospedagem + alimentação). E se você
quiser nos ajudar com bolsas é só procurar a
diretoria. Maiores informações no hall da
Cantina após os cultos com a diretoria do
Oásis.

Liturgia

Por que me amou tanto assim?
Jesus se entregou pra morrer por mim
Sentiu toda dor que eu deveria sentir
Na cruz, Jesus me amou até o fim

Pequenos gentis soldados
Combatendo o ódio com amor
Sempre determinados
A lutar em nome do Senhor

Por que me amou tanto assim?
Na cruz, Jesus me amou até o fim

Cantar pra todo mundo ouvir
Correr pra vitória logo vir
Cada um levando ao companheiro
Amizade, lealdade, confiança e esperança

Por que me amou tanto assim?
Na cruz, Jesus me amou até o fim
Mensagem: Mis. Leninha Maia
“CRIANÇAS SERVINDO AO SENHOR”
Cântico: “Eu li na Bíblia”
Eu li na Bíblia e vou contar pra você
Que com Jesus, você pode vencer
Você fica valente, fica obediente
Se vem o mal, você vence porque
Não tem medo de cara feia não
Deus te dá forças pra matar leão
Se Davi venceu até gigante
Mesmo pequenininho você pode ser
Lute, lute, lute como Davi lutou
Dance, dance, dance como Miriã dançou
Grite, grite, grite como Josué gritou
E derrube as muralhas na força do
Senhor
Hino da UCP
Crianças cristãs em marcha
Seguindo firmes com Jesus
Construindo um novo mundo
Cheio de fé e luz!

Nós somos o grêmio juvenil
Em Deus está a nossa união
Anunciamos a todos
Que Jesus Cristo é a Salvação!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Super Herói”
É ele quem faz o sol brilhar
É ele quem coloca a lua no céu
Foi ele quem fez as estrelas
Uma a uma!
Ele faz os pássaros cantarem
Ele faz você sonhar tão grande
Ele quem me faz sorrir
Todo dia!
Jesus é meu Super-herói
Minha estrela, melhor amigo
Jesus é meu Super-herói
Minha estrela, meu melhor amigo
Melhor que o Super-man
Melhor que o Spider-man
Melhor que o Batman
Melhor que qualquer um!!
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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“CRIANÇAS EM CONSAGRAÇÃO.”
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
Cântico: “A Viuvinha”
A viuvinha pôs na caixinha
Sua moedinha, o seu melhor
E quem oferta com alegria
Junta o tesouro muito maior
Jesus se agrada, Jesus se agrada
Da ofertinha da criançada
Das moedinhas fazendo assim:
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
A oferta vai caindo dentro da caixinha
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
Eu quero um coração igual o da viuvinha
Oração de Consagração: Diác. Luiz
Henrique
Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM MINHA VOZ
SUPLICO AO SENHOR.”
SL 142.1
Motivos de Oração
Cântico: “Milagres”
Jesus andava por toda parte fazendo o
bem
Curando os doentes e expulsando os
demônios também
Ele contava as boas notícias
Da salvação que Deus tem
O amor, a paz, o perdão dos pecados
Descanso para os cansados
Milagres que só Deus poderia fazer
Perdão que só Deus poderia oferecer (2x)
Qualquer pessoa que nele crer,
De graça vai receber.

Jesus andava por toda parte fazendo o
bem
Curando os doentes e expulsando os
demônios também
Ele contava as boas notícias
Da salvação que Deus tem
O amor, a paz, o perdão dos pecados
Descanso para os cansados
Oração: Pai Nosso.

“CRIANÇAS OUVINDO
A PALAVRA”
Leitura Bíblica:
Cântico: “Por que me Amou tanto
assim?”
Foi no alto de um monte
Que levantaram a cruz
Muita gente se reuniu para ver Jesus
Enquanto uns xingavam
E diziam pra ele descer
Ninguém entendia o que
Ele tinha vindo fazer
Por que me amou tanto assim?
Jesus se entregou pra morrer por mim
Sentiu toda dor que eu deveria sentir
Na cruz, Jesus me amou até o fim
De repente o céu escureceu
E a terra tremeu
As pessoas viram que ele era o
Filho de Deus
Enquanto estava ali sofrendo,
Jesus declarou
Que tudo estava terminado
A força do pecado acabou
Ele conseguiu (Ele conseguiu)
Destruiu a maldição (Uh Uh)
A missão cumpriu (Uh! Ele cumpriu)
Derrotou o mal, e agora
As pessoas podem ser livres
Podem ser felizes
É só crer em Jesus e no poder da cruz

Discipulado UPA Rio
Comunicamos aos pais de adolescentes da
Catedral que teremos encontros para
discipulado durante 2 meses, na Igreja, com
1 hora de duração e com acompanhamento
da Mentora Espiritual da UPA Rio Leninha
Maia. Estudaremos a Palavra de Deus e o
livro: Experiências Diárias com Deus, da
Autora Kellen Kangel. Será um investimento
de tempo no nossos adolescentes para
crescimento espiritual para todos aqueles
que desejarem. Iniciaremos a partir de maio
e as inscrições e maiores informações sobre
o dia e horário estarão disponíveis com a
diretoria da UPA nas devocionais.
Agradecimento.
Presbitero Carlos e sua esposa Débora
agradecem ao Conselho da Igreja e a todos
que oraram em favor de sua netinha Alice.
Obrigada ao pastor Isaías. Quero agradecer
especialmente a uma pessoa que foi de muita
importância para a Alice, mesmo estando
aqui no Rio, conseguiu interferir lá no
hospital e acompanhou todo procedimento
ali , sendo falando com os médicos e dando
calma para a nossa filha Alessandra, sabendo
que uma irmã em Cristo estava também lá
com o seu coração. Obrigada, minha irmã.
EBD-IPRJ
Cantata: 14 de abril – 09:00h, no Templo.
Nesse dia toda Igreja e todos alunos da
EBD, exceto a Classe de Catecúmenos,
estão convidados a louvar ao Senhor, junto
com os Pequenos e Pequenas de nossa EBD,
através da Cantata de Páscoa: “Sua
Missão”. Não perca!
Missão Caiuá
Louvamos a Deus pela iniciativa do Depto
Ester da SAF Rio de comemorar o “Dia
do Índio” aqui na Catedral. Será no dia
13/04 às 14:30h, com chá beneficente,
bazar missionário e palestra sobre a Missão.
Adquira já o seu convite. Participe com
alegria! A gratidão em nome da Missão
Caiuá e do Povo Indígena. Nhandejáry ta
pende rovasã. Que o Senhor a todos
abençoe!

Adiada a Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
Inicialmente prevista para o Dia 14 de Abril,
foi adiada para data a confirmar - dia 27
(Sábado 10h) ou 28 Abril (Domingo 13:30h),
a confirmar. Faremos uma Reunião com os
todos os Professores e os 2 Secretários de cada
Classe da EBD Adulto no SAR (professores)
e na sala do Conselho (Secretários), a fim
de ajustarmos a coordenação das atividades
da EBD Adulto. Será uma oportunidade da
Superintendência também receber sugestões
e observações sobre o trabalho até agora
desenvolvido na EBD Adulto. A presença
de Todos os professores e Secretários está
sendo solicitada. Se programem.
No 4o com Deus - 7a Temporada
“...buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a
sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6.33)
Uma charada: “Há quem o mate por querer,
Sem lhe tirar nunca a vida, Pobre é todo o que
o perder. E tem mais que uma medida.”
Quem é esse? “Há quanto tempo!!!!”
Normalmente é essa a reação de quando
encontramos alguém depois de um longo
tempo sem encontros. Já fez amigos mais
chegados ou criou relações diversas
ou construiu
algo
sólido
ou
um relacionamento de intimidade com Deus
ignorando o fator “tempo”? Havia um cântico
na década de 80 que dizia: “HOJE é tempo
de louvar a Deus, em nós AGORA habita o
seu Espirito...” diante disso, estamos todos
sujeitos à resposta da charada: o tempo. No
texto acima vemos que Jesus nos define este
tempo necessário, a ordem a ser seguida, antes
de qualquer coisa: “em primeiro... o seu
reino”! Qual é a prioridade que damos às coisas
de
Deus?
Em 28
de
abril: CHRONOS, inaugurando a 7a
Temporada do “No 4o com Deus, o melhor
lugar para se estar.”
Mestre em Ciências Médicas
Louvamos ao Senhor pela vida da Dra
Liziane Nunes que obteve aprovação com
nota máxima junto ao Instituto Osvaldo
Cruz em sua dissertação de mestrado.

Sociedade Internas
JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 07 Abr. Equipe B: Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Carlos Candido, Rodrigo Nobre,
Rosibeti Silva, Thiago Castilho, David Pereira
(Púlpito 8h), João Luiz (Púlpito 10h30), e Luiz
Henrique (Púlpito 19h) . Qui 11 Abr. – Carlos
Candido.
Próxima semana: Dom 14 Abr. - Equipe
C: Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Amália
Maria, Charles Mattos, Paulo Freitas, Roberto
Azeredo,
Willians
Araújo, Filipe
Agum (Púlpito 8h), Jorge Camacho (Púlpito
10h30), e Leonardo Trindade (Púlpito
19h) . Qui 18 Abr. – Charles Mattos.
Reunião de Oração - Nossa próxima reunião
de oração acontecerá nesta segunda-feira dia 08/
04/2019, às 19h na sala da Junta Diaconal. Vamos
juntos estar nesse momento de comunhão,
estudo da palavra e ORAÇÃO!!!
Treinamento - Convocamos a todos os Diáconos
e Auxiliares de Diaconia de nossa Igreja a estarem
na segunda-feira dia 15 abr. 2019, às 19h, para um
treinamento e reciclagem das atividades diaconais,
a fim de buscarmos nos aperfeiçoar para melhor
desempenhar da OBRA DO SENHOR!

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Direção da UCP Rio
Tema do Ano: ESPERANÇA EM TEMPO
DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”
(Lm 3:21)
68º ECCC – Será no próximo final de semana!!!
Na próxima terça-feira estaremos realizando a 3ª
e última Reunião Preparatória. Programe-se
para prosseguir na preparação espiritual, pois
ela é fundamental para sermos usados como
instrumentos nas mãos do Senhor. É tempo de
crise, mas temos fixo na memória, o que pode
nos dar Esperança! Diante das circunstâncias,
apenas creia! O melhor de Deus ainda está por vir!
Pedimos a toda igreja que esteja em oração por
todos os casais que estarão participando e
trabalhando no AVB.
Coral Edineia Bastos – Estamos convocando
os Encontreiros a participar do nosso coral que
há mais de 25 anos tem adorado ao Senhor com
louvores, cânticos espirituais e cantatas. Procure a
Camila Bastos para um teste de voz para todos
os naipes. Vamos fortalecer esse ministério,
colocando nossas vozes a serviço do Senhor!

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

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.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

UPH
União Presbiteriana de Homens

Deptº Jerusalém – reunião dia 11, quinta -feira,
na casa da Zilá em Bananal . Haverá Van. Falar
com a coordenadora.
Deptº Maria Reis – reunião dia 11, às 14h30, na
Igreja.
Deptº Dorcas - reunião dia 14, próximo
domingo, às 16h30. Sala da SAF.
Reunião do Deptº Ester – com chá, bazar e
palestra sobre a Missão Caiuá, dia 13/04, às 14:30h,
na Igreja.

Reunião de oração: Hoje teremos reunião!
Nosso irmão Jonas de Souza vai conduzir este
momento precioso de intercessão ao nosso Deus!
Não deixe de participar! Vai ser na sala da UPH, às
18h!
Adão, onde estás? - 1º dia: No primeiro encontro
da conferência realizada pela nossa federação,
ocorrido há uma semana, tivemos uma excelente
palavra trazida pelo Rev. Joel Theodoro. Ele
ministrou aos homens sobre as

“CRIANÇAS EM ADORAÇÃO”
Prelúdio: “Sobrenatural”
Os seus milagres estamos vendo
Em todo lugar
Usa minha vida como exemplo
Do seu amor sem par
Jesus, morreu por mim
Deu vida pra mim e pra você
Sobrenatural Deus, Todo-poderoso
Deus
Sobrenatural Deus, eu quero louvar-te
Não tenho medo
Estás comigo
Aonde quer que eu vá
Seu nome é grande
E não há outro
Que eu queira louvar.
Convite à Adoração:
Dirigente: “Mas, vendo os principais
sacerdotes e os escribas as maravilhas que
Jesus fazia e os meninos clamando:
Hosana ao Filho de Davi! indignaram-se
e perguntaram-lhe:” (Mateus 21.15)
Todos: “Ouves o que estes estão dizendo?
Respondeu-lhes Jesus: Sim; nunca lestes:
Da boca de pequeninos e crianças de
peito tiraste perfeito louvor?” (Mateus
21.16)
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma,
ao SENHOR.” (Salmo 146.1)
Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)

Cântico: “Nosso General”
O nosso general é Cristo
Seguimos os seus passos
Nenhum inimigo nos resistirá
O nosso general é Cristo
Seguimos os seus passos
Nenhum inimigo nos resistirá
Pelo Messias, marchamos sim
Em suas mãos, a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra prometida
Nenhum inimigo nos resistirá
Nenhum inimigo nos resistirá
Cântico: “Nosso General”
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias
Destroi muralhas e derruba as fortalezas
Tu és o Deus que cura todas as doenças
Que purifica, justifica e santifica.
Tu és Tremendo,
Maravilhoso e Conselheiro
Vitorioso, Leão de Judá
Tu és a fonte de água viva bem cristalina
Que me sacia e me faz cantar
Aleluia eu sou feliz em te amar
Meu Salvador
Aleluia eu tenho paz
Pois encontrei no teu amor
Alegria, vida eterna e louvor
Videira, (6x)
Vida
Oração de Adoração

Liturgia

CEIA DO SENHOR

Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

Ministração do Pão:
270 HNC – “Desafio.”
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!

Sociedade Internas

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 os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

responsabilidades do homem cristão na família e
na sociedade! Foi uma bênção!
Adão, onde estás? - 2º dia: VOCÊ NÃO PODE
PERDER! O segundo dia da conferência vai
acontecer NESTA SEXTA-FEIRA (12/04) às
19h na Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial.
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 210, São
Cristóvão. O preletor será o Pastor Yago Martins,
do canal de youtube 2 dedos de Teologia.
Imperdível!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
(bis)

Cântico: “Te Agradeço”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

(bis)

Ministração do Vinho:

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!

268 HNC – “Redenção.”

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!

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.
E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos os domingos, às 17:30h, nos temos a
nossa devocional não se atrase, e traga um amigo!
No domingo passado a palavra foi do Seminarista
Jérson Neto sobre música e foi uma bênção!!
Nesse domingo teremos a Tia Rogélia Silveira
falando sobre o tema: “Quem sou eu?”
Esperamos por vocês!!
A escola bíblica dominical para adolescentes (EBA)
está rolando aos domingos às 9:00h. O tema do
módulo é: Sentimentos e Emoções na
adolescência - respostas bíblicas. Não fique de fora!
Intercâmbio!
Nos dias 14 a 16 de junho nós realizaremos um
intercâmbio para a cidade de Serra, no Espírito
Santo, e será muita bênção!!!
No último Sábado (06/04) nós tivemos o
reencontrão do nosso acampamento!! Foi uma
bênção poder estar juntos novamente!
Fique por dentro das nossas redes sociais pra saber
mais informações. Facebook: http://
www.facebook.com/UPArio
Instagram: @upa.rio
OÁSIS
Movimento Oásis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoje temos bazar!!!! Participe orando,
comprando, doando e nos alegrando com sua

presença. Não falte!! Toda a renda será revertida
para o acampamento.
Corra!!! O tempo está acabando e você não pode
faltar ao Acampamento na Semana Santa!!
Inscrições na praça de alimentação após os cultos.
Tema: Reavivamento Espiritual. DESPERTA,
Ó TU QUE DORMES!! Efésios 5:14 , onde
estudaremos a palavra , desfrutaremos da alegre
comunhão e teremos dias abençoados de repouso
e meditação. Participação de R$ 360,00. Faça já a
sua inscrição!!
Doações: Nós estamos em campanha para
arrecadação de itens de asseio pessoal, pasta de
dente, escovas de dentes, sabonetes, fraldas
descartáveis M e G. Participe, estamos recebendo
após os cultos.
Devocional: No domingo 14, às 16h (atenção
16h), estaremos reunidos na nossa devocional.
Venha e participe! Colabore com o delicioso lanche
que tanto gostamos. Estaremos alegres com a
presença da nossa Mis. Leninha que estará
ministrando a palavra. Agende-se!! Você não pode
perder o lanche e nem principalmente a palavra!
Venha!!
Você é solteiro adulto, viúvo ou descasado?
Temos prazer em convidá-lo (a) para nossas
atividades: segunda feira às 17h ensaio do coral;
19h, reunião de oração, segundos domingos às
16h devocional. Venha não fique só!
Reunião de Oração: Todas as segundas-feiras, 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!
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda-feira, às
17h, no templo, estaremos ensaiando novos hinos
para louvarmos ao Senhor com alegria. Não falte!
ECOS
Em todas as áreas de nossa vida perseverança é
essencial. Não seria diferente na vida cristã. A bíblia
já nos afirma isso. Encontros semanais, em
nossos Pequenos Grupos - ECOS, são uma
excelente forma de perseverar. Temos ECOS DA
CATEDRAL em vários bairros do Rio de Janeiro
e no Grande Rio. Entre em contato conosco
através do nosso e-mail: ecos@catedralrio.org.br.
Esperamos você.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

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

Oração de Consagração: Diác. David
Pereira
Pastorais

Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,
e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4)
Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!
A minha alma suspira e desfalece pelos
átrios do SENHOR; o meu coração e a
minha carne exultam pelo Deus vivo!”
(Salmo 84.1-2)
Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)
Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

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

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU COMTEMPLE AS
MARAVILHAS DA TUA LEI.”
SL 119.18
Leitura Bíblica: I João 4.9-10,19 - Presb.
Altair Bazeth
Coral Simonton
Tema: “Ele Nos Amou Primeiro”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

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

4 HNC – “Culto à Trindade.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

Escola Dominical

303 HNC – “Pendão Real.” – 1ª e 4ª
estrofes
Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Este é a imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a
criação; pois, nele, foram criadas todas
as coisas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam
soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio
dele e para ele.” (Colossenses 1.15-16)
Mulheres: “Ele é antes de todas as coisas.
Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do
corpo, da igreja. Ele é o princípio, o
primogênito de entre os mortos, para em
todas as coisas ter a primazia,”
(Colossenses 1.17-18)
Homens: “Porque aprouve a Deus que, nele,
residisse toda a plenitude” (Colossenses
1.19)
Coral: “E que, havendo feito a paz pelo
sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as
coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.”
(Colossenses 1.20)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.27)
54 HNC – “A Chegada do Messias.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? 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.
Cumprirei os meus votos ao SENHOR,
na presença de todo o seu povo.” (Salmo
116.12; Gênesis 28.20-22; Salmo 116.14)
49 HNC – “Sempre Vencendo.”
32 HNC – “O Deus Fiel.”
Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos
Pastorais
“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. André Lima
Coral Canuto Regis
Tema: “”
Mensagem: Rev. Paulo Roberto

“CONTRIÇÃO E
INTERCESSÃO.”
Leitura Uníssona: “Se eu no coração
contemplara a vaidade, o Senhor não me
teria ouvido. 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 66.18-20)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

