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Transbordando o amor de Deus
“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o
Teu Deus, te dá” Êxodo 20:12
“Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a
fé e é pior que um descrente.” 1 Timóteo 5:8
Deus escolheu com muito carinho cada detalhe das nossas vidas, e não foi diferente
quando Ele separou a sua família. Mesmo quando parece que foi por acaso que você
nasceu nesse meio, ou quando parece que seria muito melhor ter nascido em outro lar.
Quem nunca olhou para uma família conhecida e tentou imaginar como seria a sua
vida se a sua fosse daquele jeito? Muitas vezes pensamos que as práticas, o modo de lidar
com as circunstâncias, o relacionamento de outras famílias são bem melhores do que a
nossa relação com a nossa própria família. E acabamos, mesmo sem querer, imaginando
como seria melhor se tudo fosse daquela maneira.
Deus nos colocou no lugar que deveríamos estar, com as pessoas que deveríamos
crescer, isso é certo. Cada pessoa tem um modo diferente de lidar com a vida, até por
conta de suas experiências pessoais durante os anos. Cabe a nós saber lidar com isso da
melhor maneira possível, nossa família também é a nossa missão.
Se o seu pai não demonstra amor, vai lá e o ame de todo o seu coração. Se sua mãe
não cuida de você, vai lá, cuide dela. Se os seus irmãos não ligam para você, vai lá e se
importe com eles. O nosso dever é transbordar o amor de Cristo onde quer que nós
estejamos, a começar pela nossa própria família.
O nosso Pai nos convida a amar, a cuidar e a mudar a realidade da nossa família de
acordo com a vontade dEle. Vamos estar sempre dispostos a não desistir das nossas
famílias e sempre buscar o Reino do Pai dentro de nossas casas.
“Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo” Efésios 4:32
Ana Luiza Mattos

>> As inscrições para o nosso acampamento de inverno, #TBT, continuam abertas! Procure
nossa diretoria após os cultos no hall da cantina.
>> Acabou o primeiro módulo da nossa Escola de Fé e Prática, infelizmente. Masss...
voltaremos em duas semanas com o segundo módulo de aulas incríveis.
>> Junte-se a nós no culto jovem toda sexta-feira, 20hrs, no salão Álvaro Reis.
* transmissão ao vivo pela nossa página no Facebook
>> Fique por dentro das nossas programações: Instagram/Facebook @umprio
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Semelhança e Segurança
Os comentários mais comuns quando um bebê é apresentado à família, à igreja e
aos amigos dizem respeito às semelhanças físicas do recém-nascido com o pai ou com a
mãe. Mas existe alguma base científica para que a criança possua mais semelhanças com
um dos progenitores? Sim, existe. É o que nos diz um estudo do Instituto de Ciências
Evolutivas de Montpellier, França, que há muito vem tentando explicar cientificamente as
semelhanças reais entre pais e filhos dos 0 aos 6 anos de idade. Fato é que, de alguma
forma, filhos se parecem com seus pais... Isso é próprio dos filhos, é natural.
João Calvino afirma que poderia fazer uma lista de ordenanças e de mandamentos
que deveríamos guardar, mas, ao contrário, preferiu observar os princípios do que significa
ter uma vida cristã. O princípio elementar que marca a vida de um cristão diz respeito ao
fato de que o Senhor enviou Seu Filho para nos amar, adotar e salvar. Em razão disso, por
causa dessa graça, na qual estamos firmes, devemos - em resposta de amor - ser semelhantes
ao nosso Pai, a fim de agradá-Lo. Nossa constante busca por santificação é uma resposta
consciente ao que o Senhor fez por nós na vida, na obra, na morte e na ressurreição de
Cristo. Precisamos manifestar determinadas características como sinais de pertencimento à
família de Deus.
Dessa maneira, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor
morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor (Rm 14. 8), pois esse viver
que agora temos na carne vivemos pela fé no Filho de Deus (Gl 2. 20). Logo, não vivemos
para satisfazer aos nossos prazeres, não vivemos para nós mesmos, pois não nos
pertencemos... Somos do nosso Pai por especial adoção. Isso significa que não deve haver
áreas de nossa existência que não pareçam com o nosso Pai, significa que a determinação
do que é correto e do que é errado não pertence a nós, mas a Deus. Assim, tudo é do Pai
e, já que vivemos por Ele e para Ele, já que é Ele quem determina e orienta as nossas ações,
já que nossa vida é d’Ele, tudo o que enfrentamos está nas mãos d’Aquele que orienta a
nossa existência.
Logo, podemos descansar! Pela Graça, somos convertidos; feitos semelhantes a
Jesus; transformados no caráter por obra do Espírito Santo e esses são sinais consequentes
da nossa adoção. Isso aponta para a pessoa e para o poder transformador do nosso Pai.
Tal fato confirma a que família pertencemos. Dessa forma, por que temer? Somos filhos
do Pai Eterno, que tem todo o poder, que é Senhor de todas as coisas, que é dono de todo
ouro e de toda prata. Se parecemos com Jesus, temos provas da nossa filiação e, se somos
filhos de Deus, podemos confiar no cuidado zeloso do nosso Pai.
Pastor Renato Porpino

Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Famílias em Oração
Vamos continuar mais um mês nos Cultos
Vespertinos orando pela nossa casa. Juntos
em família, vamos clamar pelos nossos
queridos. Aproveite para convidá-los a
estarem juntos no culto ouvindo a Palavra
do Senhor. Após o culto teremos mais uma
Noite dos Caldos, gratuitamente, no hall da
Igreja. Venha participar! Momentos
abençoados estamos passando juntos.
Família Catedral, um lugar de amor.
30 Dias de Oração pela Família
No último domingo, dia 26.05, no culto
vespertino, recebemos um desafio do nosso
pastor Renato Porpino. Durante 1 mês, um
exército de guerreiros do Senhor será
levantando tendo como propósito 30 dias
de oração pela família. Do dia 26.05 ao dia
26.06 estaremos orando todos os dias por
nossa família. Nos cultos vespertinos, teremos
um momento de oração em nossa liturgia.
No dia 30.06, estaremos encerrando este
desafio. Durante estes dias, levantaremos um
clamor a Deus por renovação, restauração,
libertação e que possamos viver em família
segundo a Palavra de Deus. Pela fé, como
Josué, vamos dizer: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor.” Josué 24.15.
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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 a horário
de início e término do evento, pela boa
experiência do ano passado, foi alterado
em relação aos anos anteriores!
Reunião da Equipe de Recepção
Atenção! Você que faz parte de nossa equipe
de recepção ao visitante está convidado a
participar da nossa reunião e aqueles que
quiserem fazer parte também, estão
convidados, dia 11/06/2019, terça-feira, às
15h, na Sala Myriam Duffrayer. Trataremos
da escala referente aos meses de Agosto,
Setembro e Outubro (2019). Venha fazer
parte dessa grande obra. Sua presença é
muito importante!

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Dário Porto; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas: Mis.
Leninha Maia
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Antonio Gouveia 10h30min: Presb. Assuero Silva 19 horas:
Presb. Carlos Roberto
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Sônia Cruz - Euci Almeida Noite: Creuza Póvoa

22451265 O Abrigo Presbiteriano
Que dá amparo as damas de nossa
sociedade, convida você e sua família, a
participar de sua festa de aniversario de seus
Segunda-feira 03: João 13.33-35
Sexta-feira 07: Gênesis 3.1-10
59 anos de puro amor.
Terça-feira 04: João 14.25-31
Sábado 08: Hebreus 8.6-13
Como participar? Chegar às 10h do dia 08/
Quarta-feira 05: Romanos 8.1-11
Domingo 09: II Crônicas 20.14-22
06/19 para o culto de abertura com Santa
Quinta-feira 06: Salmo 119.33-40
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
Hoje: Anderson Luís Neri Fontes, Danúbia Cristina Freitas da Silva, Dominique Melo
Presbítero Carlos Roberto Soares
Mesquita, Elza Barbosa Pimentel, Esther Araújo Dutra Louviz de Azevedo, Josimar Alves
(Carlinhos). Rua: Lins de Vasconcelos, 419Botelho, Maria Aparecida P. de A. N. Silva, Yochabel Machado de Souza Correa.
Lins. Eu amo, eu cuido, eu contribuo.
Seg 03: Ana Maria Tavares Pereira Motta, Gabriel Figueiredo Turl Lemos, Lwafu – Patrice,
Campanha do leite em pó
Marta Glória Viana Tiradentes, Samuel Gonçalves Dias, Vera Lúcia Rodrigues de Souza.
Com a graça de Deus, conseguimos levar
Ter 04: Diác. Jerson Costa Ferreira, Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo César
200 (latas/pacotes) de leite em pó para os
Cassiano Pereira, Raquel Castilho da Silva.
pacientes de anemia falciforme.
Qua 05: Ariel Gomes de Lima, Hilda Silva Nogueira, Janete de Brito Prieto Giffoni,
Distribuímos diretamente para eles enquanto
acontecia uma programação do dia das
Presb. William Martins Castelano.
mães. A Mis. Leninha levou a palavra do
Qui 06: Cláudia Cristina Silva Alves, Washington Luiz Pereira da Silva.
Senhor Deus aos corações. Agradecemos a
Sex 07: Vanessa Corbage Engelberg, Wolney Pereira Teixeira.
todos que ajudaram trazendo o leite. Se você
quiser conferir as fotos da programação, é
Sáb 08: Djalma Vieira de Souza Neto, Juny Boechat Leite, Marcelo Luís Mendes Soares
só procurar a Mis. Leninha.
da Silva, Thiago Henrique de Souza Andrade, Vera Regina Borges de Azeredo.
Aniversário de Casamento
Hoje: Carlos Alberto Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribeiro, Luciano Pinto de Azevedo
e Fernanda André de Freitas Azevedo.
Ter 04: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso.
Qua 05: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinicius Evangelista de Souza Leão.
Qui 06: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi.

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, Presb. Edilson
Viana, Rute Leão, Marcelo Martins Cruz, Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes
Campos (cirurgia), Sérgio Fragatas.
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

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.
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.

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
3916-3850. Para ligar diretamente para um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:
Cantina (Vera): 3873,
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
Gerência (Diác. Charles): 3863
Assist. Administrativo (Viviane): 3874;
Informática: 3888,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Aline): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Gabinete Pastoral (Denise): 3859
Secretaria do Conselho (Pb. Paulo
Raposo): 3866,
Som (Leandro): 3877,
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.
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.
Homens que fazem a diferença
Está chegando um projeto muito especial
para todos os homens da Catedral.
Mergulhando na Palavra de Deus e
abraçando princípios bíblicos para as nossas
vidas. Fique ligado! Em breve maiores
informações.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Diaconal, sejam realizados através do
nosso
e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 02 Jun19 - 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 06Jun19 – João Luiz.
Próxima semana:
Dom 09Jun19 - Equipe C:
Adeclen Santos, Elizabeh Sabino, Jorge
Camacho, Leonardo Trindade, Paulo
Freitas, Roberto Azeredo, Willians
Araújo,
Amália Maria (Púlpito 8h),
Charles Mattos (Púlpito 10h30), e
Filipe Agum (Púlpito 19h).
Qui 13Jun19 – Jorge Camacho.
Aniversário da Junta Diaconal - No
próximo mês de Julho, nossa Junta
Diaconal estará comemorando 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 12/07 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

Reunião Plenária - dia 6, quinta-feira,
às 13h30 Momento Ana - sala Miriam
Dyffrayer.
Às14h20,
Plenária.
Compareça e tenha uma tarde
abençoada.
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Reunião de Testemunho e Oração:
Vai ocorrer no próximo dia 11 de junho
e contaremos com a presença do casal
Beth Sabino e Adeclen. Invista em seu
casamento e na sua família com a
Palavra!
Jantar do Dia dos Namorados –
Praticamente chegou! Vai ser no dia 4
Jun 19 (próxima terça feira), às 20h, aqui
na Catedral. Teremos um cardápio prá
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.
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Sociedade Internas

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA
E EFICAZ...”
Leitura Bíblica: Presb. André Lima
Cântico: “Rei da Glória”
Deixou Sua glória por mim
Se fez desprezível por mim
Levou todo o fardo que era meu
Levou o pecado que era meu
Me deu sua paz para sempre
Me deu alegria para sempre
Me deu Sua vida pra viver
Me deu Sua graça pra vencer
Jesus toda glória somente a Ti
Jesus toda glória somente a Ti
Não há outro igual a Ti
Tu és o Rei da glória
Tu és o Rei da glória
A minha vida dou a Ti
Tu és o Rei da glória
Tu és o Rei da glória
Jesus toda glória somente a Ti (4x)
Não há outro igual a Ti….
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: “Te Agradeço.
Eu te agradeço, Deus
Por se lembrar de mim, e pelo Teu
favor
E o que me faz crescer
Eu vivo pela fé, e não vacilo
Eu não paro, eu não desisto
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar
Você acreditou e isso é tudo
Só vivo pra Você
Não sou do mundo, não
A honra, a glória, a força
Todo louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus
Eu te agradeço, Deus
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar
E como aquela mãe, que não desiste
Você não se esqueceu, Você insiste
Você mudou a minha história….
A honra, a glória, a força
O louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que Te pertenço, Deus
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Porque Ele Vive”
Deus enviou seu Filho amado
Pra perdoar, pra me salvar
Na cruz morreu por meu pecado
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está
Porque Ele vive, posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo
está
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para estarem conosco para um momento
de oração na próxima Reunião Mensal
de Junho.

UPH
União Presbiteriana de Homens

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!

Oração: hoje temos nossa reunião dos
primeiros domingos. Vamos estar em
oração na sala da UPH! Um momento
muito precioso de comunhão! Venha
fazer parte deste grupo! Sala Pb. Miguel
dos Santos, 18h.

Últimas Vagas Para o Intercâmbio
UPA Rio & Federação de UPAS
Centro Capixaba – ES. – Entre os dias
14 a 16 de junho estaremos se Deus
quiser viajando para a IP de Laranjeiras,
Serra. A Mis. Leninha Maia estará
levando a Palavra e a UPA Rio estará
ministando louvor e teremos também
nossa equipe de teatro que já está
ensaiando. Se você é adolescente, não
fique fora dessa! O valor ficou em R$
240,00 que pode ser dividido em 2 vezes.
O valor é para cobrir o ônibus. A
hospedagem e alimentação será um
presente da Federação de lá. Não perca
a inscrição! Procure a diretoria para
maiores informações.

Aniversário: neste mês a nossa
sociedade está em festa! Estamos
completando 59 anos de UPH-Rio!
Louvado seja o Senhor! Celebre
conosco vindo às nossas reuniões (hoje
e no 3º domingo)!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo, então, terei vitória
Irei à Glória, ao meu Jesus que vivo está
Porque Ele vive, posso crer no
amanhã….
Recessional

Bazar UPA-Rio! - Nesse domingo,
teremos também o nosso bazar, que
acontecerá após os cultos, se você tiver
alguma roupa que não o servirá mais,
doe para a UPA, para obtermos verbas
necessárias para a realização do nosso
intercâmbio!

Na nossa Devô desse domingo, às
17:30H, nós realizaremos uma
entrevista exclusiva com o nosso
querido Rev. Renato Porpino! Não se
atrase e traga um amigo!

Classe de Preparação Para Batismo
e
Profissão
de
Fé
Para
Adolescentes – O curso terá duração
de 2 meses e as aulas acontecerão aos
domingos começando pelo EBA (Escola
Bíblica de Adolescentes) e continuando
com o estudo Bíblico para conhecimento

das doutrinas essenciais da nossa fé. As
aulas começarão no dia 2 de junho e
serão ministradas pela nossa miss.
Leninha Maia. Inscrições abertas com a
diretoria da UPA.
Fique por dentro das nossas redes sociais
pra saber mais informações.
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio
OÁSIS
Movimento Oásis

Tarde Devocional: Atenção dia 09/
06/19, às 16h, estaremos recebendo 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 e você não pode faltar!
Convide! Participe, Integre-se! E não
se atrase para não perder nada. Até lá!
Reunião de Oração: Segundas 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.
Convite: Você conhece o Movimento
Oásis? Sabe qual é a sua Missão? Sabe
qual é o seu perfil? Venha nos conhecer!
Será muito bem vindo, pois queremos
conhece-lo e ser igreja com você.
ECOS DA CATEDRAL

“Porque, onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, ali estarei no
meio deles.”Mt 18.20 - NÃO PERCA
MAIS TEMPO, venha e traga alguém
do seu relacionamento (escola, trabalho,
vizinho, amigo) para participar de uma
reunião nessa semana em um dos nossos
pequenos grupos. Estamos estudando
sobre “Lealdade”. É só escrever
para ecos@catedralrio.org.br que te
passamos mais detalhes para te ajudar
na escolha do grupo que melhor se
adequa ao seu perfil.
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Liturgia

Eu vejo um povo eleito
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar
Eu vejo o avivamento
Quando o Teu povo orar
E Te buscar
E Te buscar
Hosana, Hosana
Hosana nas alturas (2x)

É de coração
Tudo que eu disser
Num hino de louvor
A Jesus de Nazaré
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão
Mesmo assim Senhor
Recebe o meu louvor
É de coração

Limpa o meu coração
Abre os meus olhos
Pra que eu possa ver
Com o amor que tens por mim
Te amo

Se eu fizer chover
Palavras de louvor
Ainda assim será tão pouco
Frente a esse grande amor
Por isso escute o pulsar do meu coração
És o caminho, a vida e a verdade
Te dou a minha gratidão

Quero ser igual a Ti
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois Contigo vou viver pra sempre

É de coração….

Hosana, Hosana
Hosana nas alturas (2x)
Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 6.16
Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)
Cântico: “É de Coração”
Como descrever
Como explicar
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar
Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou
Não há como me esconder dê Ti
Sempre sabes onde estou

Oração de Consagração: Diác. David
Pereira
Pastorais

“BUSCAR-ME –EIS E ME ACHAREIS
QUANDO ME BUSCARDES DE TODO O
VOSSO CORAÇÃO.” JR 29.13
Motivos de Oração
Cântico: “Vaso Novo”
Eu quero ser Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebre a minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo
Como tu queres, senhor amado
Tu és o oleiro, e eu o vaso
Quebra a minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
30 DIAS DE ORAÇÃO PELA
FAMÍLIA
Momento de oração

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Jesus é o Centro”
Jesus é o centro de tudo que há
Jesus é o centro de tudo que há
O Início e o Fim
Desde a eternidade
Tudo é sobre Jesus (Jesus)
Nada mais importa
Nada se compara a Ti
Jesus Tu És o centro
E tudo aponta para Ti, Jesus
Jesus é o centro de todo o meu ser
Jesus é o centro de todo o meu ser
Meu Início, Meio e Fim
Que eu viva sempre para Ti meu Jesus
Nada mais importa….
Que em meu coração
Cristo seja o centro
E todo o meu ser
Mostre quem Tu És… (4x)
Jesus é o centro de Sua igreja
Jesus é o centro de Sua igreja
Um dia Ele virá
Como igreja eu vou me encontrar
Com Jesus
Jesus (6x)
Que em meu coração
Cristo seja o centro….
Convite à Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, tu és o meu
Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu
nome, porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos, fiéis
e verdadeiros.” (Isaías 25.1)

Liturgia
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Congregação: “Cantarei para sempre as
tuas misericórdias, ó SENHOR; os meus
lábios proclamarão a todas as gerações a
tua fidelidade.” (Salmo 89.1)

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio

Dirigente: “Vinde, cantemos ao SENHOR,
com júbilo, celebremos o Rochedo da
nossa salvação.” (Salmo 95.1)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR,” (Salmo 135.1)

Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Salmo 95.2)

Congregação: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Salmo 135.2

Todos: “Porque o SENHOR é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses.” (Salmo 95.3)

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3)

Cântico: “Alfa e Ômega”
Não há outro como Tu
Soberano e fiel
Não há outro como Tu
Reina sobre a terra e céus
És o Alfa e Ômega
Início e Fim
És o ar que eu respiro
Tudo pra mim
Tu és Jesus, Tu és Jesus
Alfa e Ômega
Início e Fim
Tudo pra mim … (4x)
Cântico: “Hosana”
Eu vejo o Rei da glória
Vindo com o Seu poder
A Terra vai estremecer
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar
A Terra vai então cantar
Hosana, Hosana
Hosana nas alturas (2x)

03 HNC – “A Igreja em Adoração.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
32 HNC – “O Deus Fiel.” – 1ª e 3ª
estrofes
Oração de Consagração: Diác. Leandro

Trindade,

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

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Adibe Santos
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
Cântico: “Meu Coração Transborda de
Amor”
Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus é o Deus de amor.
Minha alma está repleta de paz
Porque Jesus é a minha paz.
Eu digo aleluia, aleluia, aleluia. (Bis)
Aleluia, aleluia, aleluia, amém!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Domincal

Pastorais
Anotações
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Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 105.1)
Mulheres: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 105.2)
Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.” (Salmo 105.3)
Coral: “Porque acima dos céus se eleva a
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para
além das nuvens.” (Salmo 105.4)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória,” (Salmo 105.5)
26 HNC – “Ao Deus Grandioso.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Assentado diante
do gazofilácio, observava Jesus como o
povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos
ricos
depositavam
grandes
quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre,
depositou duas pequenas moedas
correspondentes a um quadrante. E,
chamando os seus discípulos, disselhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do
que o fizeram todos os ofertantes. Porque
todos eles ofertaram do que lhes sobrava;
ela, porém, da sua pobreza deu tudo
quanto possuía, todo o seu sustento.”
(Marcos 12.41-44)

311 HNC – “Avante, ó Crentes.” –
1ª música
315 HNC – “Serviço do Crente.”
1ª e 2ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Carlos
Cândido
Pastorais

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Altair Bazeth
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Wladymir Soares de Brito

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Uníssona: “se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra.” (II Crônicas 7.14)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“CEIA DO SENHOR”
Ministração do Pão:
251 HNC – “O Pão da Vida.”
Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus!

Liturgia

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com
Deus!
Ministração do Vinho:
300 HNC – “Igreja Militante.”

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.
Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos.
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

Cântico: “Cristo Levou Sobre Si”

“DEDICAÇÃO E ENVIO”

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Cântico: “Shelom-Adonai”

Ele tomou sobre si
As nossas maldições,
Ele sofreu para que
Tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.

Shelom-Adonai, Shelom. (Bis)
Shelom-Adonai, Shelom-Adonai
Shelom-Adonai, Shelom!
A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor, (Bis)
A paz do Senhor, a paz!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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