Boa noite Sr Raul “Favor enviar condições 14dias “Casa Vieira Souto refeições “1caixa de ovos extra RS 100.00“1caixa de tomate molho verde RS 70.00“1saco de batatas
graúda lavadas RS 180.00“1saco de cebola média RS 65.00“1caixa de cenouras graúda RS 70.00“1caixa de pimentão verde RS 40.00“Obrigado, me perdoe pelo horário, Boa
noite
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Edifique sua casa!
“Amarás, pois, o Senhor , teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua
força.” Deuteronômio 6:5
Se eu pedisse para que você orasse por seu filho nesse exato momento, tenho certeza de que você
prontamente oraria. Se eu pedisse a você para orar de maneira específica “Senhor, que o meu filho tenha
um relacionamento contigo tão profundo quanto o meu”, o que você estaria pedindo a Deus?
Não sou mãe, e somente o Senhor sabe se isso faz parte dos Seus planos para minha vida, mas existe
uma palavra intensa no meu coração para os nossos dias: Deixe o seu filho ver você amando a Deus
sobre todas as coisas!
Meus olhos ficam marejados ao meditar nessas palavras porque creio não haver nada tão profundo
quanto você demonstrar aos seus filhos o quanto você ama o Senhor Jesus!
Uma coisa é você dizer ao seu pequeno que ele deve orar, ler a Bíblia, ser amigo de Jesus, não mentir,
não desobedecer... Mas faz toda a diferença se ele vê VOCÊ de joelhos no seu lar adorando e clamando
ao Senhor, debruçando-se sobre a palavra, cantando louvores em todo tempo, ajudando alguém,
liberando perdão, falando da bondade, da graça e da misericórdia do Pai em sua vida, mesmo quando
as coisas não são como gostaríamos.
Na sequência desse texto, Moisés registra ”Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as
inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantarte.” Deuteronômio 6:6- -, 7, ou seja, em todo o tempo. Mas, como em todas as coisas, se não for por
amor [a Deus], de nada vale! Criar os filhos na igreja não é sinônimo de criar seus filhos nos caminhos
do Senhor!, ,
Não terceirize a evangelização dos seus pequenos! Volte-se para Jesus! Corrija a rota! Entregue-se
totalmente ao Senhor, ame-O, ame-O, ame-O, e com certeza as suas sementes serão para a eternidade;
você verá seus filhos, sua herança, como perfume às nações, amando e honrando ao Senhor, de geração
em geração!
Bianca Bastos
>> Hoje tem!!!! - Escola de Fé e Prática, às 17h, na sala do Conselho! A cada encontro sendo equipados
para falar de Jesus por onde Ele nos levar!
>> Culto Jovem - Toda sexta-feira, às 20h! Tempo especial de comunhão e crescimento espiritual! Se
você tem disponibilidade, venha e participe com a gente!
*Transmissão ao vivo pelo nossa página no facebook
>> #TBT - O acampa de inverno da juventude está chegando! De 19 à 23 de junho. Se você é jovem,
não fique de fora! Procure a diretoria após os cultos no hall da cantina para mais informações e para
fazer a sua inscrição.
>> Fique por dentro de todas as novidades e das nossas programações pelas redes sociais: face e
insta @umprio

Surpresa!
A jornada da vida é composta de surpresas. Nem sempre, elas são agradáveis
e felizes. Reflita sobre a sua própria existência. Só Deus sabe como você chegou
até aqui. Quantas pressões, sustos, más notícias...
Quantas são as injustiças, perseguições, aflições e dores... Diante disso, a
pergunta é:
Como viver em um mundo
repleto de aflições?
O profeta Daniel era um dos três príncipes governantes e se destacava entre
eles, pois nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre
todo o reino. Os outros príncipes, por inveja, procuravam achar algo contra Daniel
a respeito do reino e não achavam, porque ele era fiel. Então, esses homens se
deram conta de que podiam acusá-lo usando a fé que ele tinha em seu Deus.
Foram juntos ao rei, falaram sobre concordarem em promulgar um edito real
e confirmar uma proibição que qualquer que, por espaço de trinta dias, fizesse uma
petição a qualquer deus, ou a qualquer homem, que não fosse o rei, fosse lançado
na cova dos leões. E a pedido deles o rei assinou a proibição.
Daniel orava em seu quarto, cujas janelas abertas davam em direção a
Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelhos, em oração, dando graças diante
do seu Deus. E assim continuou a fazer mesmo após saber que a proibição estava
assinada. Aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel em sua casa, orando e
suplicando diante do seu Deus. Apresentaram-se ao rei e manipularam-no com
argumentos sobre a proibição que assinara. O rei ficou muito penalizado - em seu
coração, queria livrar Daniel -, mas não podia. Então, o rei ordenou que trouxessem
a Daniel e lançaram-no na cova dos leões.

Editorial

O rei, antes que Daniel fosse
levado à cova dos leões, disse a ele para
pedir ao seu Deus que o livrasse.
Naquela noite, o rei ficou com insônia,
sem fome e não deixou trazer à sua
presença instrumentos de música.

“O meu Deus enviou o seu anjo, e
fechou a boca dos leões, para que não
me fizessem dano, porque foi achada
em mim inocência diante dele; e
também contra ti, ó rei, não tenho
cometido delito algum” (Dn 6:22).

É possível que você esteja
enfrentando desafios intensos como os
de Daniel, que permaneça se sentindo
sem saída, que continue angustiado por
situações as mais diversas. E tudo isso
tenha acontecido de repente. Sem que
esperasse, o céu escureceu; a pressão
subiu; o coração apertou... E você esteja
se sentindo em uma verdadeira cova e
rodeado por leões. Como viverei? De
que maneira sairei dessa situação? Essas
podem ser perguntas que esteja se
fazendo agora.

A Palavra do Senhor a você é
“haverá na vida surpresas desagradáveis,
porém Ele continua sendo o Senhor que
fecha a boca dos leões e que livra das
covas, conforme o Salmo 103. 4”.

A Bíblia fala que, logo pela manhã,
o rei se levantou e foi com pressa à cova
dos leões. Chegando lá, com triste voz,
chamou por Daniel. E para sua surpresa
ele estava vivo. Disse Daniel:

Continue confiando e orando, pois
o Senhor haverá de livrá-lo. O Senhor
de Daniel é o seu Deus, que é “vivo e
que permanece para sempre, e o seu reino
não se pode destruir, e o seu domínio
durará até o fim. Ele salva, livra, e opera
sinais e maravilhas no céu e na terra; ele
salvou e livrou Daniel do poder dos
leões” (Dn 6:26-28) e vai continuar
cuidando de você.
Pastor Renato Porpino

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isáias Cavalcanti; 10h30min: Rev. Reanto Porpino; 19 horas: Rev.
Felipe Telles
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Monteiro 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses 19 horas:
Presb. Luis Alberto
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Theresinha Pereira - Cidinha Pereira - Licia Barbosa Noite: Carla Gaiser
- Vera Lucio e Silvio

Notícias Gerais
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Vocês, suas famílias
e amigos
sãoRS
muito
bem-vindos à me
Catedral
noite Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. SintamSexta-feira 17: Daniel 6.19-28
Segunda-feira 13: Salmo 8.1-9
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Sábado 18: Zacarias 3
Terça-feira 14: Mateus 13.1-9
Domingo 19: Salmo 78.1-8
Quarta-feira 15: Isaías 40.1-8
Culto de Posse do Rev. Renato Porpino.
Quinta-feira 16: Gênesis 14.17-24
A posse do Rev. Renato Porpino, como Parabéns, Luana!
pastor efetivo da IPRJ, aconteceu no Culto Aniversariou no dia 07/05 a querida Luana,
Vespertino, em clima solene e alegre pelo esposa do nosso Pastor Efetivo. Que o Pai
Presbitério do Rio de Janeiro. O Conselho Celeste a mantenha entre nós por muitos
Aniversário de Nascimento
agradece ao PRJN, através do seu vice- anos, com esse seu jeito meigo, sereno e
presidente, Rev. Haveraldo Vargas, pregador suave de ser. Bênçãos dos céus estejam sobre
Hoje: Celso Bittencourt Werner Filho, Eilde Maria Coelho da Silva, Diác. João Márcio de Castilho
da noite, que falou profundamente ao sua vida, casa e sonhos.
Santos, Rafael Xavier de Oliveira, Roberta Pinheiro Lima.
coração da Igreja; agradece a bela
Seg 13: Ana Clélia de Freitas, Felipe Eduardo de Jesus Oliveira, Jurema de Fatima Dias do Amaral, Lair
participação do Coral Canuto Regis; a Festa da Família na Roça 2019
Lilian Zamboni, Maria Luísa Martins Mynssen Miranda de Freitas, Mônica Faria Baptista Faria,
participação do grupo de louvor da Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
Romélia Torres de Alencar, Sonia Regina Ferreira dos Santos.
Catedral; a participação da comissão de 06 Julho, das 11h às 17h. Os convites serão
Ter 14: Ana Olímpia Maia dos Santos Camboim, Moacir Borges Júnior, Samuel Gomes Aureliano,
comemorações e a presença das crianças no vendidos a partir de 09 Junho, no Hall da
Sofia Luíza Souza Lancellotti.
culto. Agradecemos aos vários pastores Cantina após os Cultos. Prepare-se! Vai ser
Qua 15: Adriana Andrade da Silva Reis, Alamir Rodrigues dos Santos, Carolline Trece Marques,
presentes, irmãos de outras igrejas e a “bão por demais”! Adquira o seu convite,
Patrícia Francisco Matheus, Reinaldo Lima Santiago.
presença marcante dos membros da Igreja. de seus familiares e amigos! Serão
Qui 16: Gilberto Alves de Sá, Presb. João da Costa Cordeiro, Leda Machado Louro, Luíza de Oliveira
A Catedral Presbiteriana do Rio, a Igreja de momentos de muita comunhão e alegria na
Machado, Maria Raimunda Nunes Molar, Norma Gomes da Silva, Pedro Henrique de Oliveira
portas abertas, recebe seu novo pastor com presença do nosso Deus e com nossos
familiares. Uma realização de todas as
Cruz.
alegria e santas expectativas
Sociedades Internas da Catedral. Juntos,
Sex 17: Antônio João Queiroz Lima, Eros Ramos Plácido, Marcelo Martins Cruz, Marlúcia Neri
com Deus somos. fortes!
Stefansen, Paulo Eduardo Lima Farias, Samuel Lira dos Santos.
Reunião do Conselho
Sáb 18: Carmem Lúcia de Almeida Ferraz, Castorina dos Santos Vicente, Luiz Henrique Davi de
Próxima quarta, dia 15, às 18h, dando
Lemos, Paulo Antônio Maia Goetze NuneS.
processeguimento à pauta. Pastores e Reunião da Coordenação da festa da
Família de Deus na Roça 2019
presbíteros estão convocados.
Foi encaminhada comunicação, por e mail,
Aniversário de Casamento
para todos os representantes das
Palavra de Gratidão.
Hoje: Mauro Lúcio Rodrigues Machado e Sandra Rodrigues Mendes Machado, Wagner Souza de
O Rev. Isaías Cavalcanti, Adriana Maia e Sociedades Internas convocando para
Azevedo e Luciana Brito de Azevedo, Rodrigo Jorge Varella Ferreira e Juliana Ribeiro Varella Ferreira.
filhos agradecem as palavras e os gestos de uma rápida Reunião de Coordenação no
Seg 13: Vera Lúcia Santos Gonçalves e Valdir Lopes Gonçalves, João Marcos Nascimento de Oliveira
carinho demonstrados pelo Conselho, pela dia 14 Maio (terça-feira), às 17h na Sala
Alvarenga e Rafaela Santos de Lima Alvarenga Amaro.
Igreja e pelo PRJN, através do vice- do Conselho. A Comissão Organizadora,
Qua 15: Leonardo Andrade da Silva Reis e Haydira de Cássia Serra de Melo Reis.
presidente, Rev. Haveraldo Vargas Júnior. na pessoa da Cláudia Freitas solicita
Qui 16: Presb. Renilton Barbosa Leão e Lenira Simões Câmara Leão, Carla Adriana Rosa Fitzner e
Palavras e gestos de amor tocaram confirmação, via e mail ou whatsapp, da
Douglas Fitzner da Conceição.
profundamente o coração do pastor e de presença de um representante.
Sex 17: Ana Paula Leite Fernandes Caseira e Geraldo Loureiro Muniz.
sua família. Somos reconhecidos e gratos
Sáb 18: Zely Luciano de Freitas e Autenegro de Freitas, Keler Cristina de Figueiredo Silva e João Carlos
por tudo! Continuamos servindo ao Senhor Projeto Vivendo Em Família
Tavares da Silva.
com alegria e disposição. Deus seja louvado Faremos o Projeto em etapas. Hoje, no
Culto Vespertino teremos como
por tudo!
Mensageiro o Pastor Raphael Cheddi (CB
Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Rio) que falará sobre o tema: Retratos de
Hélida Barreto da Cunha
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Claudionor Fonseca,
Nossa querida irmã, membro da Igreja e Família – Perdão e Cura. Após o Culto
Rafael Santos, Alzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa, Presb. Olympio
esposa do Rev. Guilhermino Cunha, foi teremos a Noite dos Caldos gratuitamente
Bezerra, Joaquim Gomes de Sá, Raquel Malafaia, Jandyra Carvalho, Alice (neta do
homenageada como a “Mãe do Ano” no no hall da Cantina. Convide seus familiares
Presb. Carlos Roberto), Presb. Edilson Viana, Rute Leão, Marcelo Martins Cruz, Lais
Rotary Club do Rio de Janeiro. Parabéns, e venha ouvir a Palavra de Deus.
de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos (cirurgia)
Hélida. Uma merecida e justa homenagem!
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Notícias Gerais

Adote Uma Criança Doando Uma Bolsa
no Acampamento da UCP
Está chegando mais um acampamento da
nossa UCP, que acontecerá entre os dias 17
a 19 de maio. Temos muitas crianças que
gostariam de participar, mas algumas
famílias não têm condições de pagar. Se
Deus quiser, mais uma vez não vamos
deixar ninguém para trás! O valor é de R$
285,00. É só procurar o tio Dudu, tia
Roberta ou tia Leninha.
Escola Bíblica Dominical (Adultos)
Curso de Arqueologia e História Bíblica,
na Catedral: vai ser ministrado no dia 1º
de Junho, sábado, à tarde, das 13h às 18h,
pelo Pastor Renato Maia, (oficial da
Marinha do Brasil e Professor do Seminário
Betel). Direcionado especialmente para os
Professores da EBD, porém é aberto para
todos os membros da Catedral, bem como
de outras Igrejas, que tiverem interesse em
participar. A entrada é franca, mas será
necessário fazer sua inscrição até o dia 26
de maio para garantir a sua participação.
Procure a Secretaria da EBD Adulto aos
domingos pela manhã, ou mande e mail
ebd@catedralrio.org.br, informando seu
nome completo, telefone celular e endereço
eletrônico. Você receberá uma mensagem
confirmando sua inscrição e informações
adicionais.
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. O material
deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@ catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um
instrumento de evangelização e para
produzi-lo são necessárias quatro etapas:
coleta do material, diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos a
colaboração e a compreensão de todos.

No 4o com Deus - MAIO
“Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas
procurai compreender qual a vontade do
Senhor. E não vos embriagueis com vinho,

no qual há dissolução, mas enchei-vos
do Espírito, falando entre vós com salmos,

entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos
e cânticos espirituais...” (Efésios 5. 17-19)
O texto biblico é fascinante ao fazer a
analogia entre o não se embriagar com vinho
e o poder que vem do Alto: “...mas encheivos do Espirito.” É uma postura e atitude
nossa.
Embriagar-se é estar cheio de álcool. Estar
cheio significa estar repleto. É estar com a
lotação completa, é ter 100% de algo.
No texto, o vinho traz a alegria temporal e
muitas confusões posteriores pela insensatez.
Porém, a orientação bíblica é de que
devemos trocar o que o mundo que jaz no
maligno nos oferece, pelo que realmente tem
valor: o prazer eterno de termos nossa
capacidade máxima repleta do Deus que
não habita em tendas e nem em templos
feitos por mãos, mas em nós!
No dia 26 de Maio, às 17h30,
retornaremos com o tema: 99, com o
Pastor ROMER. Faça como as quase 70
pessoas que foram abençoadas no nosso
último evento: participe. A bênção é gratuita,
mas se puder, traga 1 Kg de alimento não
perecível e entre ”No 4o com Deus, o
melhor lugar para se estar.”
Agendamento de salas na igreja
Para solicitar o agendamento de uma sala
na igreja é preciso enviar um e-mail para
agenda.igreja@catedralrio.org.br., contendo
as seguintes informações: nome do evento,
a data e a hora, a sala solicitada, o tempo de
utilização, a quantidade de pessoas previstas
e o contato com o responsável pelo evento.
Lembrando que as marcações não são mais
realizadas pela secretaria da igreja.
.

“BUSCAR-ME-EIS E ME ACHAREIS
QUANDO ME BUSCARDES DE TODO O
VOSSO CORAÇÃO.” JR 29.13
Motivos de Oração
Cântico : “Aleluia’’
Pai, eu quero te amar
Tocar o teu coração,
E me derramar aos teus pés
Mais perto quero estar, Senhor
E te adorar com tudo o que eu sou
E te render glória e aleluia
Aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia
Quando lutas vierem me derrubar
Firmado em ti eu estarei
Pois tu és o meu refúgio, ó Deus
E não importa onde estiver
No vale ou no monte, adorarei
A ti eu canto glória e aleluia
Aleluia...
Senhor, preciso do teu olhar
Ouvir as batidas do teu coração
Me esconder nos teus braços, ó pai
Toda minh’alma deseja a ti
Junto com os anjos cantarei
Tu és santo, exaltado, aleluia!
Aleluia...
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“ PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ....” HB 4.13
Leitura Bíblica: Presb. Olympio Bezerra
Cântico: “Poder pra salvar’’
Todos necessitam de um amor perfeito
Perdão e compaixão
Todos necessitam de graça e esperança
De um Deus que salva

Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar,
Tem poder pra salvar
Pra sempre, Autor da Salvação
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu
Me aceitas com meus medos,
Falhas e temores
Enche meu viver
A minha vida entrego,
Pra seguir Teus passos
A Ti me rendo
Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar,
Tem poder pra salvar
Pra sempre, Autor da Salvação
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu
Possa o mundo ver brilhar a Luz
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus
Possa o mundo ver brilhar a Luz
Cantamos, para a glória do Senhor Jesus
Mensagem: Pastor Raphael Chedid

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA.”
SL 100.2
Cântico: “Família’’
Te agradeço pela minha família
E por tua presença no meu lar
Te agradeço pelo pão de cada dia
Que o Senhor nunca deixou faltar
Te agradeço pela nossa harmonia
Só em ti Senhor podemos confiar
Já te agradeço pelas tuas maravilhas
E os milagres que ainda há de operar
A minha família é bênção do Senhor
Me ensina a tratar minha família com
amor
Edifica minha casa para o teu louvor
A minha família é um presente do Senhor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Bom, bom Pai’’
Recessional

Sociedade Internas

Liturgia
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Contamos com a colaboração de todos!

“...

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

Prelúdio: “Abra os olhos do meu coração”
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)
Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza.” (Salmo 150.2)
Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.”
(Salmo 150.3)
Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.” (Salmo 150.4)
Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.
Todo ser que respira louve ao SENHOR.
Aleluia!” (Salmo 150.5-6)
Cântico: “Reina em mim’’
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim com Teu poder
Sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim com Teu poder...
Cântico: “Aclame ao Senhor’’
Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor

Consolo, abrigo. Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
Sempre Te adorarei
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam Os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas Pra mim
Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 3.16
Leitura Bíblica: II Co 9.1-2
Cântico: “Consagração’’
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou
De gratos louvores transborda
O meu coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos,
Meu Senhor.
Pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver;
Cantarei e contarei as tuas obras,
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda a Terra celebra a ti,
Um cântico de júbilo,
Pois tu és o Deus criador;
Toda a Terra celebra a ti,
Um cântico de júbilo,
Pois tu és. O Deus criador.
A honra, a, glória, a força
E o poder ao Rei Jesus;
E o louvor ao Rei Jesus;
Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo
Pastorais

Escala de Plantão Diaconal: Dom 12
Mai. - Equipe C: Adeclen Santos,
Elizabeth Sabino, Amália Maria, Charles
Mattos, Filipe Agum, Jorge Camacho,
Leonardo Trindade, Paulo Freitas
(Púlpito 8h), Roberto Azeredo (Púlpito
10h30), e Willians Araújo (Púlpito
19h) . Qui 16 Mai. – Filipe Agum.
Próxima semana: Dom 19 Mai. Equipe D: Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, George Washington, Iracema
Ferreira, Jonas de Souza, Jorge Gorne,
Marcelo Magalhães, Ricardo Dowsley
(Púlpito 8h), Sérgio Santos (Púlpito
10h30), e Tiago Trindade (Púlpito
19h) . Qui 23 Mai. – Jonas de Souza.
Reunião de Oração - Nossa próxima
reunião de oração acontecerá nesta segundafeira dia 13/05/2019 às 19hs na sala da Junta
Diaconal. Vamos juntos estar nesse
momento de comunhão, estudo da
palavra e ORAÇÃO!!!
Visita ao Desafio Jovem - Nossa Junta
Diaconal juntamente com a UMP realizou
uma visita a Instituição Desafio Jovem no
sábado dia 04/05/2019. Contamos ainda
com a presença do Rev. Renato Porpino que
levou a palavra do Senhor aos internos da
Instituição, que receberam ainda a doação
de camisas e Kit’s de higiene pessoal.
Tivemos um momento especial de
comunhão saboreando um delicioso
almoço. Agradecemos a presença de todos
que se dispuseram a estar conosco naquele
local e pedimos as bênçãos do Senhor sobre
a vida de todos.
Estacionamento
- Mais
uma
vez, pedimos aos irmãos que tenham
atenção ao utilizar o estacionamento da
Igreja, respeitando as vagas e mantendo o
veículo sem o acionamento do freio de

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
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Parabéns às mães: nesse dia, Dia das Mães,
a SAF Rio abraça com carinho todas as
mães, rogando a Deus ricas bênçãos sobre
cada vida.
Mãe do Ano 2019 – Parabéns, Claucedides
Torres Fernandes, a SAF Rio se alegra de
ter você como nossa representante. Ricas
bênçãos sobre o seu lar.
Deptº Jerusalém e Ebenézer – reunião
em conjunto dia 15, quarta-feira, na sala
Miriam Dyffrayer.
Deptº Helen Simonton — reunião dia 15,
quarta-feira, às 14h30 na casa da Claudete.
Deptº Maria Reis – reunião dia 16, às
14:30h, na Igreja.
Deptºs Dorcas e Ester - reunião em
conjunto, dia 18, sábado, às 16h, na Igreja.
Deptº Ruth Pinho - reunião dia 18,
sábado, às 15h, na casa da Lenise.
Deptº Eunice – reunião próximo
domingo, dia 19, às 17h. Sala da Rampa.
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)
Casal Mentor Espiritual do ECCC: Com
a posse de novo Pr efetivo em nossa Igreja,

Sociedade Internas

nesta data, queremos externar nosso
agradecimento ao amado casal Pr Isaías e
Adriana Maia, pelo tempo dedicado na
função de Casal Mentor Espiritual do
ECCC, ao mesmo tempo que damos as
boas-vindas ao casal Pr Renato Porpino e
Luana que estará assumindo este encargo,
cumulativamente com as atribuições do
pastorado efetivo.
Reunião Mensal: Dentro da temática anual
“Esperança em Tempo de Crise”. contamos
com a palavra ministrada pelo Rev Renato
Porpino na última terça feira, 30 de Abril.
Nossas Reuniões Mensais são abertas
para toda a Igreja, pois tratamos de
assuntos edificantes para a construção de
relacionamentos familiares sadios. Você está
convidado para a próxima reunião Mensal
(21 Maio 19).
Jantar do Dia dos Namorados –
Lançamento realizado na Reunião de
Avaliação na última terça feira. Vai ser no
dia 4 Jun 19 (terça feira), às 20h, aqui na
Catedral. Teremos um cardápio prá lá de
especial. Maiores informações, procure o
Casal Procurador (Rejane e João Gomes).
Não deixe para última hora, pois serão
disponibilizados convites para apenas 50
casais.
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!
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. Convidamos os
aniversariantes de Maio para estarem
conosco para um momento de oração na
próxima Reunião Mensal (21 Maio).

UPH
União Presbiteriana de Homens

“Buscar-me-eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso coração”.
Jeremias 29:13.
No domingo passado tivemos a nossa
reunião de oração do mês de maio. Foi uma
bênção! Estivemos orando pela vida do
nosso novo pastor! Que o seu ministério
seja frutífero para o Reino de Deus!
Também pudemos compartilhar nossas
vidas ali e orarmos uns pelos outros! Venha
à próxima, não fique de fora!

Liturgia

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “E tudo quanto pedirdes em
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei.”
(João 14.13-14)
Congregação: “Por isso, vos digo: Pedi, e
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e a quem
bate, abrir-se-lhe-á.” (Lucas 11-9-10)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Devocional: domingo que vem é 3º
domingo, nosso próximo encontro! Marque
na sua agenda: sala da UPH, às 17h30.

Gratidão a Deus e Homenagem às Mães

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Dirigente: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre. Faz que
a mulher estéril viva em família e seja
alegre mãe de filhos. Aleluia!” (Salmo
113.2 e 9)

Point Da Upa – Hoje, às 18h nos
encontraremos na sala da UPA para nos
confraternizarmos. Passaremos o vídeo da
devocional do último domingo “Era uma
vez”. Venha!
Hoje Culto Da Upa – Fique ligado!
Convide seus familiares! Hoje no culto o
mensageiro será o pastor Raphael Chedid
que esteve conosco no acampamento.
Discipulado Upa Rio – Começou!!! Os
primeiros grupos iniciaram! Com duração
de 2 meses com 1 aula por semana com tia
Leninha. Maiores informações com a
Diretoria da UPA. Vale a pena investir hoje!
Últimas Vagas Para O Intercâmbio Upa
Rio & Federação De Upas Centro

397 HNC – “Por Minha Boa Mãe.”

Congregação: “Ouve, filho meu, e aceita
as minhas palavras, e se te multiplicarão
os anos de vida.” (Provérbios 4.10)
Todos: “Honra a teu pai e a tua mãe (que é
o primeiro mandamento com promessa),
para que te vá bem, e sejas de longa vida
sobre a terra.” (Efésios 6.2-3)
Homenagem à Mãe do
Claucedides Torres Fernandes

Ano:

Oração de Gratidão e Intercessão Pelas
Mães

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: I Samuel 1.9-28 - Presb.
Newton Alvarez
Coral Canuto Regis

Tema da Mensagem:
“A Graça de Ser Mãe”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

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

Liturgia

Boa noite Sr Raul “Favor enviar
condições
14dias “Casa Vieira Souto refeições “1caixa de Capixaba
ovos extra–RS
RSuma
70.00“1saco
batatas
Es.100.00“1caixa
– Entre os diasde14tomate
e 16 de molho
Um verde
amigo,
família:deConselheiro
Culto
Matutino
graúda lavadas RS 180.00“1saco de cebola média RS 65.00“1caixa de cenouras graúda RS 70.00“1caixa
desepimentão
verde
RS 40.00“Obrigado,
me
perdoe parabéns
pelo horário,
junho
estaremos
Deus
quiser
viajando
para
Presbítero
Fernando,
peloBoa
seu
- 10:30h noite a IP de Laranjeiras, Serra. A Mis. Leninha aniversário! Com nossos corações alegres,
Maia estará levando a Palavra e a UPA Rio agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu
153 HCC – “Já Refulge a Glória Eterna
estará ministando louvor e teremos também carinho, respeito , amizade, orientação
“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
de Jesus.”
nossa equipe de teatro que já está ensaiando. fraterna e muita alegria. Com a sua chegada
Se você é adolescente, não fique fora dessa! ganhamos uma família, pois recebemos a
Prelúdio
1. Já refulge a glória eterna de Jesus,
O valor ficou em R$ 240,00 que pode ser sua esposa Fátima como nossa querida e
O
Rei
dos
reis;
dividido em 2 vezes. O valor é para cobrir amável conselheira. O aniversário é seu, mas
Litania de Adoração:
Breve
os
reinos
deste
mundo
o ônibus. A hospedagem e alimentação será o presente é nosso. Dedicamos ao seu
Dirigente: “A meus irmãos declararei o teu
Seguirão
as
suas
leis.
um presente da Federação de lá. Não perca coração o Salmo 100, pois fala da sua alegria
nome; cantar-te-ei louvores no meio da
Os
sinais
da
sua
vinda
a inscrição! Procure a diretoria para maiores e dedicação ao Senhor. Deus o abençoe.
congregação;” (Salmo 22.22)
Mais se mostram cada vez.
informações.
Vencendo
vem
Jesus.
Sentiu falta de alguém? Então convide-o
Mulheres: “Vós que temeis o SENHOR,
Classe
De
Preparação
Para
Batismo
e
para uma das nossas programações. Tragalouvai-o; glorificai-o, vós todos,
Glória,
glória!
Aleluia!
Profissão
De
Fé
Para
Adolescentes
–
O
o para o calor da comunhão e das nossas
descendência de Jacó; reverenciai-o, vós
Glória,
glória!
Aleluia!
curso
terá
duração
de
2
meses
e
as
aulas
atividades: segunda feira às 17h: ensaio do
todos, posteridade de Israel.” (Salmo
Glória,
glória!
Aleluia!
acontecerão
aos
domingos
começando
pelo
coral; 19h:, reunião de oração; segundos
22.23)
Vencendo vem Jesus.
EBA (Escola Bíblica de Adolescentes) e domingos, às 16h, devocional. Venha, não
continuando com o estudo Bíblico para fique só!
Homens: “Bendito seja o SENHOR Deus,
2. O clarim que chama
conhecimento das doutrinas essenciais da
o Deus de Israel, que só ele opera
Os
salvos
à
batalha
já
soou;
nossa fé. As aulas começarão no dia 2 de Reunião de Oração: Todas as segundasprodígios.” (Salmo 72.18)
Cristo, à frente do seu povo,
junho e serão ministradas pela nossa mis. feiras as 19h nos reunimos para orar
Multidões
já
conquistou.
Leninha Maia. Inscrições abertas com a colocando no altar do Senhor nossas
Coral: “Bendito para sempre o seu glorioso
O
inimigo,
em
retirada,
diretoria da UPA.
petições em favor da nossa igreja, família,
nome, e da sua glória se encha toda a
Seu
furor
já
demonstrou.
país e nossos projetos. Seja bem vindo!
terra. Amém e amém!” (Salmo 72.19)
Vencendo vem Jesus!
Fique por dentro das nossas redes sociais
pra saber mais informações.
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda
Todos: “Tributai ao SENHOR, filhos de
3. Eis que em glória refulgente
Facebook: http://www.facebook.com/ feira, às 17h, no templo, estaremos
Deus, tributai ao SENHOR glória e
Sobre as nuvens descerá,
UPArio
ensaiando novos hinos para louvarmos ao
força. Tributai ao SENHOR a glória
E
as
nações
e
os
reis
da
terra
Instagram:
@upa.rio
Senhor com alegria. Não falte!
devida ao seu nome, adorai o
Com
poder
governará.
SENHOR na beleza da santidade.”
Sim, em paz e santidade,
OÁSIS
ECOS
(Salmo 29.1-2)
Toda a terra regerá.
Movimento Oásis
Vencendo vem Jesus!

21 HNC – “Deus de Abrão.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim
de uns tempos trouxe Caim do fruto da
terra uma oferta ao SENHOR. Abel, por
sua vez, trouxe das primícias do seu
rebanho e da gordura deste. Agradou-se
o SENHOR de Abel e de sua oferta;”
(Gênesis 4.3-4)

4. E por fim, entronizado,
As nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
O Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes,
Lá no céu irão cantar:
Venceu o Rei Jesus.
Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo
Pastorais

Sê forte e mui corajoso: Reverendo
Renato Porpino, o Movimento Oásis o
felicita com muita alegria, por sua posse,
como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana
do Rio. Agradecemos a Deus, por ter
aceitado tão expendiosa missão e desejamos
que o Senhor o fortaleça e que a cada dia
renove o seu ânimo e alegria. À sua família
damos nosso abraço fraterno e nossa destra
de amizade. Dedicamos ao seu coração o
texto em Josué 1:7-9. Deus o abençoe. Sejam
muito Bem-Vindos!!!

Nossos Pequenos Grupos continuam essa
semana com os estudos especiais sobre
família. A ideia é acompanhar o
tema “Vivendo em Família” dos cultos
vespertinos. Sem dúvida vale a pena
experimentar participar de uma de nossas
reuniões que estão acontecendo durante a
semana em diversos bairros da cidade, além
de Caxias e Niterói. Você quer saber mais
informações sobre algum grupo? É só
escrever para ecos@catedralrio.org.br.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do
SENHOR, louvai o nome do SENHOR.”
(Salmo 113.1)
Congregação: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre.” (Salmo 113.2)
Dirigente: “Do nascimento do sol até ao
ocaso, louvado seja o nome do SENHOR.”
(Salmo 113.3)
Todos: “Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua glória, acima dos
céus.” (Salmo 113.4)
19 HNC – “Rei Sublime.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
Cântico: “Oferta de Amor.”
Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.
Oração de Consagração: Diác. Paulo
Freitas
Pastorais

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Maurício Buraseska
Coral Idalina Heringer
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“CRIA EM MIM, Ó DEUS, UM
CORAÇÃO PURO, E RENOVA DENTRO
EM MIM UM ESPÍRITO INABALÁVEL.”
SL 51.10
Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA
I CO 11.24

DE

MIM.”

Ministração do Pão
341 HNC – “Vera Páscoa.”
Cântico: “Vem Cear” – 1ª e 2ª estrofes
1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar
Vem cear, o Mestre chama,
Vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou
Vem cear, o Mestre chama,
Vem cear.

2. Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

E rompendo as barreiras pelo amor.
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 nosso olhos em Cristo,
Unidos iremos andar

Ministração do Vinho
269 HNC – “Pureza no Sangue.”
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
Lado a lado trabalhando,
Sua Igreja edificando

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
299 HNC – “Renovação.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações
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