NAÕ EXISTE UM CAMINHO PARA A PAZ. A PAZ É O CAMINHO.
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O que o perdão uniu, ninguém separa
“Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para
com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.”
- - Efésios, - 4:31-32,
A manutenção de uma família, com relacionamentos que perdurem por toda uma vida, tem se
tornado cada vez mais, sob uma ótica circunstancial do mundo atual, um sonho aparentemente
distante.
Mas o Senhor, como sempre, nos orienta na busca por esse sonho. O capitulo 4 da Epístola de
Paulo aos Efésios termina nos exortando a santidade (sem a qual ninguem verá a Deus), não apenas a
santidade em nosso relacionamento individual com Deus, mas sim na prática de uma santidade em
um âmbito coletivo. E a tendência natural de nosso pensamento é associar estes deveres ao ambiente
da igreja. Nos esquecemos, contudo, que a primeira Igreja que aprendemos a fazer parte em nossa vida
(e aqui me refiro à Igreja como Corpo de Cristo) é a nossa família.
Paulo nos deixa claro a principal orientação para que se faça reinar a santidade sobre nossa
comunhão: o perdão. O perdão representa a essência de todo o evangelho, que nos trouxe a vida eterna
em Cristo e que nos reconcilia com Deus todos os dias.
A família que vive em santidade experimenta o perdão todos os dias, porque a cólera, a amargura
e a ira sempre se farão presentes em nossas vidas, pela nossa natureza pecaminosa. Mas é justamente
nisso que está a grandiosidade do perdão em Cristo. Ele alcança todos os nossos pecados, todos os
dias, para que, inspirados nisso, também aprendamos a perdoar todos os pecados contra nós cometidos.
É a partir da troca mútua de perdão e arrependimento que os cristãos são exortados a viver
aquilo que, aos olhos do mundo, sempre foi e sempre será nada além de um sonho distante: uma
família para toda a vida. O perdão salva. A você e a sua casa. O perdão nos uniu ao amor de Deus e nada
é capaz de nos separar do amor dEle. A força de uma união não está em um voto, mas sim na
capacidade de se fundamentar na única fonte de eternidade que conhecemos: o amor e misericórdia que
Deus derrama sobre nós. Por isso, o que o amor de Deus uniu, fundado em seu perdão em Cristo,
ninguém é capaz de separar.
Miguel Camboim
>> Últimooooo!!!! - Hoje será o nosso último encontro do Escola de Fé e Prática dessa temporada! Às
17h, na sala do conselho! Não perca essa oportunidade de se equipar para falar de Jesus por onde Ele
te 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

E agora?
Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o Senhor!”
Mas ele lhes disse: “Se eu não vir as marcas dos pregos
nas suas mãos, não colocar o meu dedo
onde estavam os pregos e não
puser a minha mão no seu lado,
não crerei”. (João 20. 25)
Você já acordou com um profundo peso no coração? Em plena certeza de que a
vida não vai bem... De que, diante do quadro pintado à frente, não há o que fazer senão
chorar e esperar o fim. Podemos enfrentar calamidades nas quais tenhamos a convicção de
que estamos sós? Como se tivéssemos sido deixados à própria sorte... O profeta Elias, em
razão de uma grande ameaça, viveu essa situação (I Reis 19. 14).
Em razão dos desafios, por vezes, podemos enfrentar momentos de profunda
incredulidade, incertezas e medos. Também foi essa a realidade vivida por Tomé no
momento posterior à morte do Senhor, mesmo diante da notícia da ressurreição. Ele
declarou a necessidade de tocar e ver as feridas de Jesus. Ele nutriu necessidades sensoriais
diante de uma verdade que demandava, em primeiro lugar, fé.
Mas Cristo, singela e delicadamente, mesmo com as portas trancadas, aparece aos
discípulos e diz: “paz seja convosco” e “Bem-aventurados os que não viram e creram”.
Nosso Senhor nos entende em nossas fraquezas, tranquiliza a nossa angústia e estimula a
nossa fé.
Devemos confiar no agir do Senhor e, por vezes, presumimos o pior. É como se a
nossa análise dos contextos da vida se assemelhasse a de Tomé... Como não vemos solução,
não ouvimos a resposta desejada... Simplesmente declaramos com a nossa atitude: “só
acredito vendo”. Porém, não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo em que
cremos. E Paulo, aos Romanos, afirma que “tudo o que nao provem de fe e pecado” (Rm
14.23). O Senhor quer que sempre confiemos n’Ele em todas as coisas.
Neste dia, a nossa oração é que o Senhor renove a nossa fé. Se subimos à Casa
do Senhor com o coração pesado, cogitando o pior, que saiamos daqui na certeza de
que nossa vida está nas mãos do Pai e Ele amorosamente cuidará de nós.
Rev. Renato Porpino
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
MAHATMAN GANDHI
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
Próxima segunda-feira, dia 27/5, às 18h,
dando prosseguimento à pauta. Pastores e
presbíteros estão convocados.
7ª Festa Família na Roça 2019
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
06 de Julho, das 11h às 17h.
Os convites serão vendidos a partir de 09
Junho, no Hall da Cantina após os Cultos.
Prepare-se! Vai ser “bão por demais”!
Adquira o seu convite e de seus familiares.
Pessoas de outras Igrejas poderão
participar, desde que convidadas por um
membro da Catedral. Serão momentos de
muita comunhão e alegria na presença do
nosso Deus e com nossos familiares. Uma
realização de todas as Sociedades Internas
da Catedral. Juntos, com Deus, somos
fortes! Atenção que o horário de início e
término do evento, pela boa experiência
do ano passado, foi alterado em relação
aos anos anteriores!

Escola Bíblica Dominical (Adultos)
Curso de Arqueologia e História Bíblica,
na Catedral: O Curso vai ser ministrado
no dia 1º de Junho, (sábado a 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 se tiverem
interesse em participar. A entrada é franca,
mas será necessário fazer sua inscrição até
HOJE, dia 26 de maio para garantir a sua
participação. Procure a Secretaria da EBD
Adulto,
ou
mande
e-mail
ebd@catedralrio.org.br, informando seu
nome completo, Nº telefone para contato
e endereço eletrônico. Você receberá uma
mensagem confirmando sua inscrição e
informações adicionais. Será fornecido
Certificado de Participação e servido
“coffee break”, nos intervalos.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Wladimir Brito; 19 horas:
Rev. Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Adibe Santos 10h30min: Presb. Altair Bazeth 19 horas: Presb.
André Lima
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Ednalda Cruz - Sandra Magalhães Noite: Rosa Lúcia
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PAZ É O CAMINHO.
FériasAPastorais.
O Rev. Isaías Cavalcanti estará desfrutando
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de férias, justas e merecidas, durante o mês
de junho. Período de descanso e viagem
Segunda-feira 27: Romanos 3.10-26
Sexta-feira 31: Salmo 51
para refazer as forças e reabastecer as
Terça-feira 28: Mateus 10.28-33
Sábado 01: II Pedro 1.1-11
energias. Oremos por ele e por sua família!
Quarta-feira 29: Mateus 6.1-6
Domingo 02: Lucas 6.46-49
Quinta-feira 30: Lucas 18.9-14
Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
Aniversário de Nascimento
quiserem fazer parte também, estão
Hoje: Adriana Andrade Cardoso, Carmen Leda Ferreira Paiva, Diác. Charles Mattos dos Santos, Graça
convidados, dia 11/06/2019, terça-feira, às
Nascimento dos Santos, Nádia Regina Ruggeri Ribeiro da Costa, Odete Nunes de Oliveira, Ruryck
15h, na Sala Myriam Duffrayer. Trataremos
Trindade Carvalho, Talita Franco Rodrigues.
da escala referente aos meses de Agosto,
Seg 27: Alexandre Themístocles de Vasconcelos Filho, Andréa Nakano Samel, Camila Bastos
Setembro e Outubro (2019). Venha fazer
Ebendinger, Deise Souza de Ávila, Elizabeth Sabino dos Santos, Marise Cabral de Oliveira Maciel,
parte dessa grande obra. Sua presença é
Rafaela Gonçalves Dowsley Fernandes, Verena de Miranda Gomes Cunha.
muito importante!
Ter 28: Charles Borges Bezerra da Silva, Ednelson Pereira, João Anderson Nascimento de O. Paulucci
Corrêa Chamarelli, Marcos Vinicius da Silva Santos, Marlene Oliveira da Silva, Sandra de Magalhães
Machado, Sônia Maria Rodrigues Campello, Wilza Pereira dos Passos.
Qua 29: Alessandra Abreu Domingues Ferreira, Célia Maria Sampaio da Silva, Presb. Dário Queiroz
Porto, Estêvão Duarte Pinheiro, Jussara Tolentino Nicácio Trindade, Matheus Nogueira Marques,
Rosilda Maria de Barros, Tatiane Nunes de Souza, Thalita Rocha Oliveira, Valdir da Silva Terra.
Qui 30: João Victor de Assunção Mesquita Ferreira.
Sex 31: Carlos de Carvalho Simon, Eduardo Duarte Sacramento, Presb. Henrique João Stutz, Maria
das Graças Fernandes, Marly Nery Fazenda Riitano, Sérgio Ricardo Coelho, Sônia Maria Sacramento.
Sáb 01: João Marcos Nascimento de Oliveira Alvarenga Amaro, João Pedro Vieira de Sá Vendrami,
Matheus Freitas Sayão, Renan Santiago Rodrigues, Diác. Roberto Rosa de Azeredo, Thais Lauriano
de Sousa Ignácio.

Aniversário de Casamento
Hoje: Moisés França e Nazira Araújo França, Abimael Silva Filho e Célia Cristina de Castro Muniz,
Samuel Barreto da Cunha e Gissele Maryll Brandão de Santana.
Seg 27: Diác. Adeclen Garcia dos Santos e Elizabeth Sabino dos Santos, Diác. David Pereira dos
Santos e Eucimara Duprat dos Santos, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt e Marco Aurélio Gomes
Bittencourt, Mário da Cruz Stançani e Vânia de Cássia de Araújo Dutra.
Ter 28: Tatiana Campello Lopes e Sérgio de Rezende Lopes Júnior, Thiago Luna de Oliveira e Luana
Moura da Paz de Oliveira.
Qua 29: Presb. João da Costa Cordeiro e Zilá Moreira Chaves Cordeiro, Presb. Altair Lauro Bazeth e
Dulcinete Reis Bazeth.
Qui 30: Marta Maria de Jesus Almeida e Pedro Gregório de Almeida, Christiane Reis Bazeth Daudt e
Jorge Luiz Sardinha Daudt.
Sáb 01: Bruno Muniz Ramos Polo e Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz.

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, Presb. Olympio
Bezerra, Joaquim Gomes de Sá, Raquel Malafaia, Jandyra Carvalho, Alice (neta do
Presb. Carlos Roberto), Presb. Edilson Viana, Rute Leão, Marcelo Martins Cruz, Lais
de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos (cirurgia)
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

No 4o com DEUS - HOJE!!!!
“Mas as vossas iniquidades fazem

separação entre vós e o vosso Deus; e

os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para
que vos não ouça.” (Isaías 59.2)
Já pegou uma folha de A4 branca para
imprimir algo e sem querer deixou pingar
uma gota de tinta ou algo parecido no seu
papel que estava totalmente limpo? Essa
gota faz com o papel seja inutilizado para o
fim que se destinava. Assim se tornou a
relação
do
Homem
com
Deus. TODO pecado gera a separação de
Deus e nos torna mortos, inclusive aqueles
pecados que achamos ser do tamanho de
um pingo de caneta na folha citada acima.
HOJE É O DIA do 99!!
Não do Aplicativo, mas de bater um papo
com o Pastor ROMER CARDOSO às
17h30. Por isso, traga 1 KG DE
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL e
um amigo não crente ou aquele outro que
estava com conosco e por acaso tomou
outro destino longe de Deus. Ainda há
tempo: “Isto é bom e aceitável diante de Deus,
nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da
verdade. (1 Tm 2.3 e 4). No 4o com Deus, o
melhor lugar para se estar.

Batismo Infantil de Henrique Jones
Marques.
No Culto Matutino, às 10:30h, os pais,
Gabriel Trigueiro Pereira Marques e Danielle
Arieiro Jones Marques, o apresentam e
consagram a Deus através do batismo
infantil. Os pais o receberam como herança
bendita do Senhor e se comprometem a
criá-lo e educá-lo nos caminhos do Senhor!
“Crescia o menino e se fortalecia, enchendose de sabedoria; e a graça de Deus estava
sobre ele.” Lc 2.40
O Abrigo Presbiteriano
Que dá amparo as damas de nossa
sociedade, convida você e sua família a
participar de sua festa de aniversário de seus
59 anos de puro amor.
Como participar? chegar às 10:00 Horas do
dia 08/06/19 para o culto de abertura com
Santa Ceia, almoçar um delicioso Churrasco,
visitar as barracas, o bazar e estar no chá da
lalá e para seus filhos temos: o espaço infantil,
pescarias, fantoche e muito mais.
Você ainda pode ser sócio mantenedor
com apenas R$ 10,00, é só falar com o
Presbítero Carlos Roberto Soares(Carlinhos)
. Eu amo, eu cuido, eu contribuo.
Rua : Lins de Vasconcelos ,419- Lins.
Nasceu Teodoro Ferreira Fernandes.
No dia 16 de maio, em Portugal, filho de
Leonardo Ribeiro Fernandes e Marta Joice
dos Anjos Ferreira, membros da nossa
Igreja. Os pais o recebem com muita alegria
e o acolhem com muito amor. Teodoro,
bem-vindo à vida e a família, que você cresça
em estatura, sabedoria e graça, diante de
Deus e dos homens. Parabéns aos pais e
avós! “Graças te dou, (ó Deus) visto por modo
assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas
obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito
bem.” Sl 139.14
Campanha Mundial de Oração
Abertura nesta quinta-feira, dia 30, às18:30h
ficaremos até às 24h. O tema é: Orar vale a
Pena”. O texto base é 2 Crônicas 7.14. São
10 dias de oração, em 221 Países.
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Castorina dos Santos Vicente.
Nossa longeva irmã, membro da nossa Igreja,
nascida em 18 de maio de 1917, completou
102 anos, data comemorada com alegria e
gratidão a Deus por sua família. Parabéns
Castorina! Desejamos vida mais longa ainda,
feliz e abençoada na presença de Deus! Deus
continue sendo louvado por sua vida
preciosa! “O justo florescerá como a
palmeira... na velhice dará ainda frutos, será
cheio de seiva e de verdor.” Sl 92.12-14
Missão Caiuá
Reunião na próxima 3ª feira, 26 de maio, às
14h, no Salão Álvaro Reis. Todos estão
convidados!
Hoje! Projeto vivendo em família
Mês de Maio uma programação toda
especial para as nossas famílias. E hoje será
o fechamento. Estamos orando pelos
nossos familiares. O pastor Renato Porpino
trará a mensagem com o tema: Você é
importante para mim! Após o Culto
teremos a Noite dos Caldos gratuitamente
no hall da Cantina. Convide seus familiares
e venha ouvir a Palavra de Deus.
Acampamento da UCP Rio
Foram dias maravilhosos! Cheios da
presença de Deus, amor, carinho e amizade.
Tivemos um momento lindo onde diversas
crianças entregaram suas vidas ao Senhor
Jesus, conscientes que fizeram uma aliança
com o Senhor Deus. Agradecemos de
coração a todos que nos ajudaram e aos
pais por tantas manifestações de carinho
com a equipe da UCP Rio. Vamos continuar
orando pelas nossas crianças, pais e por
todos os professores do Ministério de
Infância que se dedicam com muito amor.
Biblioteca da EBD
Em breve a Biblioteca estará voltando a
todo vapor! Se você tem algum livro ainda
em sua posse ou deseja fazer uma doação
de livros evangélicos, em bom estado, cujos
autores estejam de acordo com os princípios
da doutrina presbiteriana, procure a
Secretaria da EBD, o Presb Gouvêa ou a
bibliotecária Cilene para fazer a sua entrega.

Liturgia

Agendamento
NAÕ EXISTE
de salas na
UM
igreja
CAMINHO PARA A PAZ. A PAZ É O CAMINHO.
“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
Para solicitar o agendamento de uma sala
SL 100.2
na igreja é preciso enviar um e-mail
MAHATMAN
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agenda.igreja@catedralrio.org.br., contendo
Cântico: “Alto Preço.”
as seguintes informações: nome do evento,
a data e a hora, a sala solicitada, o tempo de
Eu sei que foi pago um alto preço
utilização, a quantidade de pessoas previstas
Para que contigo eu fosse um meu irmão
e o contato com o responsável pelo evento.
Quando Jesus derramou sua vida,
Lembrando que as marcações não são mais
Ele pensava em mim, Ele pensava em ti
realizadas pela secretaria da igreja.
Pensava em nós
Ligações para a Catedral
Eu sei que foi pago um alto preço…
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
E nos via redimidos por Teu sangue,
3916-3850. Para ligar diretamente para um
Lutando o bom combate do Senhor
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
Lado a lado trabalhando, sua igreja
e o número do ramal da pessoa desejada:
edificando
Cantina (Vera): 3873,
E rompendo as barreiras pelo amor
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
E na força do Espírito Santo,
Gerência (Diác. Charles): 3863
Nós proclamamos aqui
Assist. Administrativo (Viviane): 3874;
Que pagaremos o preço
Informática: 3888,
De sermos um só coração no Senhor
Oficina da SAF: 3876,
E por mais que as trevas militem
Secretaria (Aline): 3865,
E nos tentem separar
Secretaria (Raul): 3869,
Como nossos olhos em Cristo unidos iremos andar
Gabinete Pastoral (Denise): 3859
Secretaria do Conselho (Pb. Paulo
E na força do Espírito Santo…
Raposo): 3866,
Som (Leandro): 3877,
Bênção Apostólica
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.
Tríplice Amém
Estamos prontos para servir.
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.

Poslúdio: “Lugar Secreto”
Tu és tudo o que eu mais quero O meu
fôlego Tu és
Em Teus braços é o meu lugar Estou
aqui, estou aqui
Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é
vida em mim
Eu seguro em suas mãos eu Confio em
Ti, confio em Ti
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
Onde eu Te encontro no lugar secreto
Aos Teus pés me rendo,
Pois a Tua glória eu quero ver
Pai, eu amo sua presença…
Quero ir mais fundo… 2x
Tudo o que eu mais quero é Te ver,
Me envolva com Tua Glória e poder
Tua Majestade é Real, Tua voz ecoa em
meu ser
Tudo o que eu mais quero é Te ver... 2x
Quero ir mais fundo…
Recessional
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“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 6.16
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 3.10-12)
Cântico: “Tudo Vem de Ti”
Tudo vem de Ti,
Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor.
E das Tuas próprias mãos Te damos. 2x
Tudo vem de Ti, Senhor…
Quem há semelhante a Ti?
E a quem pode ser comparado?
Deus que tudo fez, tudo é Teu
Tudo vem de Ti, Senhor! Tudo vem de
Ti, Senhor!
E das Tuas próprias mãos Te damos. 2x
Quem há semelhante a Ti…

NAÕesperança
EXISTEeuUM
CAMINHO
É O CAMINHO.
És a minha
descanso
em Ti PARA A PAZ. A PAZ
JUNTA DIACONAL
Posso confiar que a vitória está por vir
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Seguro estou em Ti, Tu És o Deus de amor,
Não temerei o mal, Tu És o grande Eu sou
Eu ergo minhas mãos, preciso receber
Tua palavra ó Deus que me fará vencer
Entrego a Ti a minha oração…
Seguro estou em Ti... 2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA
E EFICAZ...”
Leitura Bíblica: Presb. Ruy Coelho
Cântico: “Semelhante a Ti”
Senhor, eu quero mais Te conhecer
Senhor, eu quero mais Te entender
A Tua face eu quero contemplar
Ouvir Tua voz e Te obedecer
Senhor, eu quero mais Te conhecer...
Abra os meus olhos com a Tua luz,
Toca o meu coração com o Teu amor
Dá-me entendimento da Tua palavra,
Espírito vem inundar meu ser

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas

Eu quero ser semelhante a Ti
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me

Pastorais

Senhor, eu quero mais…

“BUSCAR-ME –EIS E ME ACHAREIS
QUANDO ME BUSCARDES DE TODO O
VOSSO CORAÇÃO.” JR 29.13
Motivos de Oração
Cântico: “Segurança”
Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu És, Senhor,
Fonte de águas vivas que há em mim.

Abra os meus olhos com a Tua luz…
Eu quero ser semelhante a Ti…
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me
3x
Transforma-me Transforma-me
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Sociedade Internas

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 26 Mai 19 - Equipe A:
Mário Sérgio, Sérgio Branco, Jerson Neto,
João Henrique, João Márcio, José Arteiro,
José Vinicius, Luiz Cláudio,
Rejane Queiroz (Púlpito 8h),
Walter Cascardo (Púlpito 10h30), e
Marcelo Freitas (Púlpito 19h).
Qui 23Mai19 – José Arteiro.
Próxima semana:
Dom 02Jun19 - Equipe B:
Leandro Trindade, Fernando Toledo, João
Luiz, Luiz Henrique, Rodrigo Nobre,
Rosibeti Silva, Thiago Castilho,
Adolfo Correia (Púlpito 8h),
Carlos Candido (Púlpito 10h30), e
David Pereira (Púlpito 19h).
Qui 06 Jun 19 – João Luiz.
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
estacionamento, facilitando a saída de outros
veículos nos términos dos cultos. Contamos
com a colaboração de todos!
Anote aí! - No próximo mês de Julho,
nossa Junta Diaconal estará comerando
mais um aniversário. Nossa diretoria está
preparando um mês repleto de
programações para abençoar a Nossa
Junta Diaconal e a toda a nossa amada Igreja.
Na sexta-feira dia 19/07 às 19:30hs, teremos
um culto especial com o Cantor Asaph
Borba. Desde já contamos com a
participação de toda a igreja.

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
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ana e Lídia – reunião dia 29,
quarta-feira, às 14h30 no Abrigo
Presbiteriano.
Deptº Ilka Paiva – reunião dia 29, quartafeira, às 15h. Falar com a coordenadora.
Reunião Executiva — reunião dia 30,
quinta-feira, às 14h30, sala do Conselho.
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)

Reunião Mensal – Aconteceu! Dentro da
temática anual “Esperança em Tempo de
Crise”, contamos na última terça-feira com
a palavra ministrada pelo Rev Jeferson
Alvarenga, da Igreja Presbiteriana do Barreto
(Niterói). Nossas Reuniões Mensais são
abertas para toda a Igreja, pois tratamos
de assuntos edificantes para a construção de
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relacionamentos familiares sadios. Invista em
seu casamento e na sua família com a Palavra
do Senhor!
Jantar do Dia dos Namorados –
Praticamente chegou! Vai ser no dia 4 de
Jun. 19 (terça-feira), às 20h, aqui na Catedral.
Teremos um cardápio pra lá de especial.
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 reunião mensal de
Maio ocorrida no último dia 21, tivemos
um momento de oração por todos os casais
presentes, aniversariantes de bodas no
corrente mês.
Compadecidos em meio à dor do
próximo – o ECCC abraça carinhosamente
o casal de Encontreiros Lúcia Helena e
Roberto D’Assunção pelo falecimento, em
22 de maio, de Luiz Paulo, irmão da nossa
querida Encontreira. Que a Palavra de alento
console o coração de todos os familiares
enlutados. “Por seu poder, Deus ressuscitou
o Senhor e, também, nos ressuscitará.” (1º
Co 6:14).
UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: na semana passada tivemos a
nossa tradicional reunião do 3º domingo.
Foi uma bênção! O Pb. Raposo nos trouxe
uma reflexão bíblica muito boa a respeito
do conceito de submissão nas Escrituras.
Não perca os próximos encontros!
Federação: no dia 15/05 a Federação de
UPH’s realizou o 3º dia da Conferência

Liturgia

NAÕ EXISTE UM CAMINHO PARA A PAZ. A PAZ É O CAMINHO.
“Adão, onde estás?”. Aconteceu na Igreja
Culto Vespertino
Presbiteriana de Copacabana e o preletor
MAHATMAN GANDHI
- 19h foi o Rev. Jader Barros. Que momento de
edificação nós tivemos! Deus está
trabalhando em nossas vidas! Fique atento
Congregação: “Entrai por suas portas com
“AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
à divulgação da próxima palestra!
ações de graças e nos seus átrios, com
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
Oração: na semana que vem teremos a
bendizei-lhe o nome.” (Salmo 100.4)
Prelúdio: Vim Para Adorar-te”
reunião de oração da UPH! Marque na sua
agenda! Sala da UPH, Às 18h.
Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me,
misericórdia dura para sempre, e, de
Vim para dizer-Te: És meu Deus!
UPA
geração em geração, a sua fidelidade.”
União Presbiteriana de Adolescentes
(Salmo 100.5)
Totalmente amável, totalmente digno,
És maravilhoso para mim!
Cântico: “Aclame ao Senhor”
Luz das Nações que dissipa as trevas,
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há,
Abre os meus olhos pra ver.
Todos os dias quero louvar
Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te,
As maravilhas de Teu amor!
Dar os meus dias pra Ti!
Consolo, abrigo,
Na nossa Devô desse domingo, às 17:30h,
Força e refúgio é o Senhor,
Vim
para
adorar-Te…
nossa amada irmã Carol Cúrcio estará nos
Com todo o meu ser,
passando uma mensagem super interessante,
Com tudo o que sou, sempre te adorarei!
Rei sobre todos, Tu és Exaltado,
o tema é: Família do Futuro.
Entronizado
nos
Céus.
Não se atrase e traga um amigo!
Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos:
Humildemente viestes a Terra,
Poder, majestade e louvores ao Rei!
Se entregou por amor!
Bazar UPA-Rio! - Nesse domingo,
Montanhas se prostrem e rujam os mares, ao
som de Teu nome.
teremos também o nosso bazar, que
Vim para adorar-Te... 2x
acontecerá após os cultos, se você tiver
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
alguma roupa que não o servirá mais, doe
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Não saberei o quanto custou
para a UPA, para obtermos verbas
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!
Ver meus pecados lá na Cruz.
necessárias para a realização do nosso
Meu Jesus, Salvador…
intercâmbio!
Vim para adorar-Te... 2x
Aclame ao Senhor…
Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os
Convite à Adoração:
primeiros grupos iniciaram! Com duração
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
Cântico: “Agnus Dei”
de 2 meses com 1 aula por semana com tia
SENHOR, todas as terras.” (Salmo
Leninha. Maiores informações com a
100.1)
Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso!
Diretoria da UPA. Vale a pena investir hoje!
Digno de louvor, Digno de louvor!
Congregação: “Servi ao SENHOR com
Tu és Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso!
Últimas Vagas Para o Intercâmbio UPA
alegria, apresentai-vos diante dele com
Digno de louvor, Digno de louvor Amém!
cântico.” (Salmo 100.2)
Rio & Federação de UPAS Centro
Aleluia, Aleluia,
Capixaba – ES. – Entre os dias 14 a 16 de
Dirigente: “Sabei que o SENHOR é Deus;
Ao Senhor, poderoso Deus... 2x
junho estaremos se Deus quiser viajando para
foi ele quem nos fez, e dele somos; somos
a IP de Laranjeiras, Serra. A Mis. Leninha
o seu povo e rebanho do seu pastoreio.”
Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso...
Maia estará levando a Palavra e a UPA Rio
(Salmo 100.3)
estará ministrando louvor e teremos
Oração de Adoração
também nossa equipe de teatro que já está
ensaiando. Se você é adolescente, não fique

Liturgia

Congregação: “Bendito seja o SENHOR,
porque me ouviu as vozes súplices! O
SENHOR é a minha força e o meu
escudo; nele o meu coração confia, nele
fui socorrido; por isso, o meu coração
exulta, e com o meu cântico o louvarei.”
(Salmo 28.6-7)
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NAÕ
EXISTE UM CAMINHO PARA A PAZ. A PAZ É O CAMINHO.
“D
EDICAÇÃO E ENVIO”
fora dessa! O valor ficou em R$ 240,00 que

pode ser dividido em 2 vezes. O valor é
Cântico: “A Paz do Senhor”MAHATMAN GANDHI
para cobrir o ônibus. A hospedagem e a
alimentação serão um presente da
A paz do Senhor
Federação de lá. Não perca a
É o que nós queremos,
inscrição! Procure a diretoria para maiores
Eu quero para mim e pra você.
informações.
Motivos de Oração
O amor do Senhor
Coral Canuto Regis
É o que dividiremos,
Classe de Preparação Para Batismo e
Oração Silenciosa
Porque todo esse amor
Profissão de Fé Para Adolescentes – O
Oração Pastoral
Não cabe em mim.
curso terá duração de 2 meses e as aulas
acontecerão aos domingos começando pelo
EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Eu quero é lhe dizer:
EBA (Escola Bíblica de Adolescentes) e
Que Deus gosta de você,
continuando com o estudo Bíblico para
Leituras Bíblicas Alternadas:
Seja qual for a situação.
(Bis)
1) João 14.16-24 – Homens
conhecimento das doutrinas essenciais da
2) João 14. 25-31 – Mulheres
As promessas do Senhor
nossa fé. As aulas começarão no dia 2 de
3) Efésios 6.10-20 – Pastores,
Duram para sempre,
junho e serão ministradas pela nossa mis.
Presbíteros e Diáconos
E Ele prometeu que vai voltar.
Leninha Maia. Inscrições abertas com a
4) Mateus 5.41-48 – Todos
diretoria da UPA.
Tudo passará,
Coral Canuto Regis
Só o amor é eterno,
Fique por dentro das nossas redes sociais
Eterno como Deus,
pra saber mais informações.
Tema:
O nosso Pai!
Facebook: http://www.facebook.com/
“A Paz Mundial é um Sonho humanamente
UPArio
Bênção Apostólica
Instagram: @upa.rio
impossível; mas, Espiritualmente Realizavel”
Tríplice Amém
Poslúdio
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha
Recessional
OÁSIS
Movimento Oásis
Anotações
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Reunião de Oração: Horário novo:
Segunda-feira, às 18:30h, nos reunimos para
orar com a família da fé, colocando no altar
do Senhor nossas petições em favor da
nossa Igreja, família, país e nossos projetos.
Ensaio do Grupo de louvor: Toda
Quarta – feira, às 17h, estaremos ensaiando
novos hinos para louvarmos ao Senhor com
alegria. Não falte!

Bazar: Estamos recebendo doações de
roupas, bijuterias e outros itens, para serem
vendidos no nosso próximo bazar em prol
do aniversário do Oásis. Contribua!
Contamos com sua participação.
Atenção!! Estaremos recebendo na nossa
devocional de junho, no dia 09/06/19, às
16h, o nosso pastor Reverendo Renato
Porpino. Aproveite esta oportunidade para
trazer seus amados e queridos para o calor
da nossa comunhão e estudo da Palavra.
Teremos um gostoso lanche da comunhão,
proporcionado pela contribuição de todos.
Participe! Convide! Contribua! Integre-se!
Agradecimentos: Agradecemos a Deus
pela fidelidade dos oasianos em prol da
campanha do leite coordenada por nossa
missionária Leninha. Desejamos a todos que
oraram, colaboraram e contribuíram, que
Deus retribua em bênçãos!
ECOS DA CATEDRAL

“Porque, onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, ali estarei no meio
deles.”Mt 18.20 - Você não gostaria de
participar de uma de nossas reuniões, que
acontecem durante a semana, nas casas de
diversos irmãos? Podemos garantir que em
nossos grupos você terá a oportunidade
de Evangelizar,
terá momentos
maravilhosos de Comunhão com Deus e
com os irmãos, terá o privilégio de Orar e
ver como desenvolver novas ideias
para Servir no Reino do Senhor. NÃO
PERCA MAIS TEMPO. É só escrever
para ecos@catedralrio.org.br que te
passamos mais detalhes sobre os nossos
grupos.

Liturgia

NAÕ EXISTE UM CAMINHO PARA A PAZ. A PAZ É O CAMINHO.

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio: “Alunos da Musiarte”
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Render-te-ei graças,
SENHOR, de todo o meu coração; na
presença dos poderosos te cantarei
louvores.” (Salmo 138.1)
Congregação: “Prostrar-me-ei para o teu
santo templo e louvarei o teu nome, por
causa da tua misericórdia e da tua verdade,
pois magnificaste acima de tudo o teu
nome e a tua palavra.” (Salmo 138.2)
Todos: “Oh! Tributai louvores ao Deus
dos céus, porque a sua misericórdia dura
para sempre.” (Salmo 136.26)
01 HNC – “Doxologia.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao Senhor
221 HNC – “Um Vaso de Bênção.” –
1ª e 4ª estrofes
Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Rejane Queiroz
Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, ÀS MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Solo: Diác. Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

MAHATMAN GANDHI

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Johannes Gaiser
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“... A GRAÇA SEJA COM
TODOS VÓS.” TT 3.15
Cântico: “Oh! Por Que Duvidar?”
1. Oh! Por que duvidar,
Sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu ?
Quando forçado és
Contra as ondas lutar,
Seu amor a ti quer revelar.
Solta o cabo da nau,
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus;
E então tu verás que bonança se faz,
Pois, com ele, seguro serás.
2. Trevas vêm te assustar,
Tempestades no mar ?
Da montanha o Mestre te vê;
E na tribulação
Ele vem socorrer,
Sua mão bem te pode suster.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Alunos da Musiarte”
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do
SENHOR, louvai o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.1)
Mulheres: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre.”
(Salmo 113.2)
Homens: “Do nascimento do sol até ao
ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.3)
Coral: “Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua glória, acima dos
céus.” (Salmo 113.4)
Todos: “Que variedade, SENHOR, nas
tuas obras! Todas com sabedoria as
fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas.
A glória do SENHOR seja para sempre!
Exulte o SENHOR por suas obras!”
(Salmo 104.24 e 31)
27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”
“Estrela da Manhã”
És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é a Tua palavra
Que não pode, mentir,
Por isso estamos aqui.
Te exaltamos, ó Senhor,
Pelo Teu imenso amor.
Manifesta o Teu perdão e poder,
E assim, vamos Te adorar para sempre!
Pra sempre, ó meu Deus!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu
a Deus mais excelente sacrifício do que
Caim; pelo qual obteve testemunho de
ser justo, tendo a aprovação de Deus
quanto às suas ofertas. Por meio dela,
também mesmo depois de morto, ainda
fala. De fato, sem fé é impossível agradar
a Deus, porquanto é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que
ele existe e que se torna galardoador dos
que o buscam.” (Hebreus 11.4 e 6)
92 HNC – “A Fé Contemplada.”
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. Walter
Cascardo
Pastorais
Batismo Infantil: Henrique Jones
Marques

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “Eu sou pobre e necessitado; ó
Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és
o meu amparo e o meu libertador.
SENHOR, não te detenhas!”
(Salmo 70.5)

