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Pastores Segundo o Coração de Deus!

“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem
com conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15)
“Este é o nosso trabalho: ungir homens no nome do Senhor para uma vida
de nobreza, soberania sobre o “EGO” e serviço para o reino.” (Dindsdale Young)
O apóstolo Paulo afirma que “Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra
deseja.” O termo grego “epískopos” é traduzido como supervisor, bispo, ministro do
evangelho, pastor. Deus chama, vocaciona e capacita homens para serem ministros do
Evangelho para apascentar suas ovelhas, sua igreja, aqui na terra.
A tarefa primordial do pastor é procurar a ovelha, apascentá-la, ensiná-la, levandoa à maturidade, à reprodução e prepará-la espiritualmente para a eternidade. Ovelha
verdadeira se deixa apascentar. A ovelha deve ser dócil, temente a Deus e obediente ao
seu pastor! Pastor tem cheiro de ovelha, convive diariamente com elas, compreende seu
comportamento, entende suas crises, alegra-se com as que se alegram e chora com as que
choram; trata as suas feridas porque é cura d’alma. Usa a vara para corrigir e o cajado
para buscar a ovelha que está desgarrada, longe do rebanho.
O pastor, segundo o coração de Deus:
1 – Pratica a Palavra de Deus.
Não é um teórico da fé, mero ouvinte ou apenas leitor da Palavra. A palavra,
“única regra infalível de fé e prática”, é vivida e pregada; é pregada e vivida. A palavra
é o paradigma, o padrão para suas palavras e ações. A Palavra de Deus é verdade no
púlpito e verdade no seu dia-a-dia. O que ele crê, prega; o que prega, crê. O pastor,
segundo o coração de Deus, tem a vida guiada pelas Escrituras Sagradas.
2 – Submete-se ao Deus da Palavra.
É um servo de Deus, comprometido com Ele e com o Ministério. Tem plena
consciência da vocação divina, pois sabe que a tarefa é espiritual, não é uma profissão ou
emprego que está desenvolvendo. Sua missão é apascentar os filhos de Deus que constituem
a Igreja de Cristo. Cuida de vidas preciosas que foram salvas por Cristo e são propriedade
exclusiva de Deus. O pastor, segundo o coração de Deus, está sempre ligado a Ele,
procurando fazer a sua vontade!
3 – Prega a Palavra Com Fidelidade.
“A tarefa fundamental de um pastor, na pregação, não é ser brilhante ou
profundo, mas é ministrar a verdade de Deus.” (Bernard Ramm)
O pastor, segundo o coração de Deus, crê na inerrância das Sagradas Escrituras;
crê na sua inspiração pelo Espírito Santo (teopneustos); crê que Deus revelou sua soberana
vontade no Antigo e Novo Testamentos, por isso, a expõe com fidelidade e integridade.
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Obedece à ordem neotestamentária.
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integralmente.
demonstração do Espírito e de poder, para que a
4 – Apascenta o Rebanho Com vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim
no poder de Deus. (I Coríntios 2.4-5).
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e aspirações, para apascentá-las com graça, Instalação de Pastor
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A nossa petição!
Que o teu trabalho siga
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Mandado foi por Ti,
discernimento, capacidade de administrar e
Seu santo ministério
guiar espiritualmente o rebanho,
Conduze sempre aqui.
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Confirma o pastorado
águas tranquilas.
Com bênçãos especiais
Ministra sob a sabedoria de Deus e
E dá-lhe, em ricos frutos,
pela ação iluminadora do seu Espírito Santo.
Divinas credenciais.” (R. H. Moreton)
Paulo enfatiza a sabedoria espiritual
que deve ter o pastor segundo o coração
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
O Conselho da Igreja reunir-se.
Próxima quarta-feira, dia 8 de maio, às 18
horas. Pastores e presbíteros estão
convocados. Na pauta da reunião além, de
outros assuntos, consta: A recepção do Rev.
Renato Lopes Porpino como pastor efetivo
da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro,
assumindo a presidência do Conselho e
tornando-se o representante legal da IPRJ,
em decorrência da sua posse ocorrida no
domingo 5/05/2019, às 19 horas, pelo
presbitério do Rio de Janeiro.
A Igreja é convidada a orar por seus líderes
espirituais!
Atos do Conselho.
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1) Tendo o Conselho recebido a ata da AGE
e transcrito, verificou da sua Regularidade
e do processo de Eleição Pastoral e
resolveu: (i) Registrar sua gratidão a Deus
pela forma ordeira e tranquila com que a
Assembleia e a votação transcorreram, na
qual o Rev. Renato Porpino foi eleito
Pastor Efetivo da Igreja, com ampla
maioria dos votos dos membros da
Igreja (87,45% dos votos válidos), com
mandato a se encerrar em 09 de janeiro
de 2022. (ii)Encaminhar ofício ao
Presbitério do Rio de Janeiro (PRJN),
anexando a Ata da Assembleia e as
condições de sustento do Pastor eleito,
para a sua apreciação, com fulcro na CI/
IPB. (iii)Registrar um voto de apreciação
à Comissão de Eleições de Oficiais, na
pessoa do seu relator, Presb. Gelbson
Improta, a todos os membros das Mesas
Receptoras e Mesa Apuradora que
trabalharam nesta eleição e ao Gerente
Operacional, Diác. Charles Mattos dos
Santos, pelo apoio prestado na
organização e execução da eleição.

2) Recebeu solicitação da Congregação
Cristo Redentor (Santa Teresa) e aprovou
a cessão do Templo para o casamento
de Antônio José e Sandra Oliveira.
3) Recebeu solicitação da Congregação da
Igreja Presbiteriana da Esperança e baixou
ao Ministério de Missões, para o seu
parecer.
4) Recebeu, para conhecimento e/ou
providências, vários ofícios da Secretaria
Executiva do PRJN, com decisões da
CLIV Reunião Ordinária.
5) Recebeu carta da Equipe da UCP e
tomou conhecimento de informações
sobre o Culto de 07/04/2019 dirigido
pelas crianças.
6) Recebeu o parecer da assessoria jurídica
da Igreja (Dra. Zélia Diniz), sobre imóvel
doado à igreja e com usufruto da
doadora e baixou ao Ministério de
Patrimônio, para dar continuidade a
análise da matéria.
7) Recebeu solicitação de Carta de
Transferência de Nelson de Paula
Pereira, Nelson de Oliveira Pereira,
Maria Aparecida de Paula Pereira e
Monique de Paula Pereira de
Andrade, através do Rev. Cid Pereira
Caldas, para a IP de Botafogo. Resolveu
conceder e dar baixa no Rol de Membros.
Posse do Rev. Renato Porpino na
Catedral.
O Presbitério do Rio de Janeiro, em sua IV
Reunião Extraordinária do Ano de 2019,
dará posse ao Rev. Renato Lopes Porpino,
como Pastor Efetivo da IPRJ, hoje à noite,
no Culto Vespertino, às 19 horas, com
mandato de 5/5/2019 à 9/1/2022.
Louvamos a Deus e pedimos ao Senhor da
Igreja que o seu pastorado seja maduro,
profícuo e grandemente abençoador à
Igreja.
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Rádio IPB 3 – Emissora Oficial Da
Igreja Presbiteriana Do Brasil - Sua
Revista Semanal De Informação –
Através youtube.com/ipbtv; fb.com/
ipb.org.br ou radioipb.com.br/ipb3 você
pode assistir a rádio às terças-feiras “Manhã
IPB” com o pastor Gilberto Barbosa. A
Mis. Leninha Maia tem um quadro no
Programa
chamado
“Vida
e
Comportamento” onde ela fala de alguns
desafios diários na vida do cristão. Acesse
sua rádio! Abençoará o seu coração.
Campanha Do Leite Em Pó Para
Pacientes De Anemia Falsiforme – A
anemia falciforme se caracteriza por uma
alteração nas hemácias, que perdem a forma
arredondada, endurecem e tomam o aspecto
de uma foice (o que dá origem ao termo
falciforme), dificultando a passagem do
sangue pelos vasos e a oxigenação dos tecidos.
Os principais sintomas são a icterícia, anemia
crônica, crises dolorosas nos ossos e
músculos e, em alguns casos, a morte precoce.
Estima-se que, no Brasil, uma em cada cem
pessoas apresente as alterações genéticas
decorrentes da doença, que atinge
principalmente indivíduos descendentes de
afro-brasileiros. O Ministério de Missões da
Catedral tem ajudado Associações que
auxiliam os pacientes. A nossa irmã Myriam
Nogueira tem realizado um trabalho lindo
principalmente com as crianças e a nossa
missionária Leninha Maia tem pregado o amor
de Deus aos pequeninos e pais. Mas eles
enfrentam muitas dificuldades e uma delas é a
falta de leite em pó e precisam muito,
principalmente as crianças. Por isso,
gostaríamos de mais uma vez contar com a
bondade da Igreja nesta Campanha para
levarmos o maior numero possível de leite
em pó para ajudá-los na caminhada que já é
tão difícil. Na última segunda-feira a missionária
Leninha levou a Palavra num encontro com
os pacientes e identificou que muitos não tem
como se alimentar. E a quantidade de crianças
é enorme. Se você puder nos ajudar estaremos
recebendo as doações do leite aqui na Igreja
aos domingos e, durante a semana, podem
ser encaminhados para a secretaria. Maiores
informações, procurar a Leninha.

Discipulado UPA Rio
Infor mamos aos pais dos nossos
adolescentes que na próxima semana
começamos o discipulado para a UPA com
pequenos grupos com duração de 2 meses
com 1 aula por semana. Maiores
informações com a Mis. Leninha Maia ou
com a Diretoria da UPA. Vale a pena investir
hoje!
Projeto Vivendo Em Família - Mês De
Maio
Em maio teremos uma programação
especial para as nossas famílias. Estaremos
orando pelos nossos familiares e
convidando-os para estarem conosco na
Igreja. Faremos o Projeto em etapas. No
próximo
domingo,
no
Culto
Vespertino teremos como Mensageiro o
Pastor Raphael Cheddi (CB Rio) que falará
sobre o tema: Retratos de Família –
Perdão e Cura. Após o Culto teremos a
Noite dos Caldos gratuitamente no hall da
Cantina. Convide seus familiares e venha
ouvir a Palavra de Deus.
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.
EQUIPE VOZ DA PRAÇA
INFORMA:
Nosso CULTO DE EVANGELISMO
acontece toda quarta-feira, às 19:30 h. na
Catedral. O Senhor Jesus está neste lugar
e fala poderosamente aos nossos
corações! CONHECEREIS A
VERDADE, E A VERDADE VOS
LIBERTARÁ João 8:32. Convide um
amigo e venha ser edificado conosco pela
Palavra do Senhor!

Sociedade Internas

Escola Bíblica Dominical
(Adultos)
1ª Reunião com Professores e Secretários
das Classes da EBD Adulto: ocorreu no
último domingo com a presença de cerca de
30 pessoas entre Professores e Secretários de
Classe. Praticamente todas as classes estavam
representadas. Nessa reunião aproveitamos a
oportunidade para ajustarmos a
coordenação das atividades atuais e futuras
da EBD Adulto e também recebemos
sugestões e observações sobre o trabalho
até agora desenvolvido. A presença de todos
foi muito importante. Nossa próxima
reunião será em 22 (Sab) ou 23 (Dom) de
Junho. Consultaremos o grupo para definir
o dia. Reserve as datas para contarmos com a
sua presença e participação. A Secretaria da
EBD encaminhou por email, dois arquivos
com o conteúdo dos assuntos tratados. Se você
Professor(a) ou Secretário(a) não recebeu o e
mail, solicitamos que envie pedido para o
endereço
eletrônico
<ebd@catedralrio.org.br>.
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. Na semana que
há feriados a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. 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.
Pão Diário
“...me cobriu de vestes de salvação e me
envolveu com o manto de justiça...” (Isaías
61.10). A Cruz, que revela a justiça de Deus,
concede essa justiça para a humanidade.

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.
Domingas Mafuta Bongo Zacarias Foi
Chamada à Presença do Senhor.
Faleceu em São Paulo, em 22/04/2019, no
hospital Municipal de Tatuapé, e foi
sepultada no Rio de Janeiro, dia 27 de maio
de 2019. Era casada com o Maestro Garcia
Neto Zacarias, Regente do Coral Africano
Amor do Senhor, casados há 28 anos. Deixa
três filhos e muita saudade no coração da
família e dos amigos. Que Deus os console
com sua paz e os conforte com a sua
presença.
“... quer pois vivamos ou morramos, somos
do Senhor.”
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.

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: Dom
05Mai19 - Equipe B: Leandro Trindade,
Fernando Toledo, Adolfo Correia, Carlos
Candido, David Pereira, João Luiz, Luiz
Henrique, Rodrigo Nobre,(Púlpito 8h),
Rosibeti Silva (Púlpito 10h30), e Thiago
Castilho (Púlpito 19h) . Qui 09Mai19 –
David Pereira.
Próxima semana: Dom 12Mai19 - 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 Araujo (Púlpito 19h) .
Qui 16Mai19 – Filipe Agum.
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira dia 06/
05/19, as 19h no Salão Álvaro Reis. Venha
com alegria participar do ofício que o Senhor
colocou em suas mãos.
Estacionamento - Pedimos aos irmãos que
utilizam o estacionamento da Igreja, que
fiquem atentos ao estacionar, respeitando as
vagas e deixando o carro solto, quando
estacionado nos corredores, facilitando a saída
de outros veículos nos términos dos cultos.
Contamos com a colaboração de todos!
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
Rev. Renato Lopes Porpino - É com alegria
que a SAF RIO o recebe, desejando ricas
bênçãos no seu ministério, agora como pastor
efetivo da nossa Igreja. “Sê tu uma bênção”.
Passeio à casa Firjan - dia 7, terça -feira,
às 14:30h, encontro às 14h no seguinte
endereço: Rua Guilhermina Guinle, 211. Saída
do Metrô Botafogo. Direção: Rua São
Clemente. Realização da Secretaria de
Cultura. Dúvidas falar com Leonor.

Mini Bazar do dia das Mães - dia 9, quintafeira, às 13h30. Participação da Oficina Maria
Reis.
Reunião Plenária - dia 9, quinta- feira. às
14h30. Com o Chá do Dia das Mães.
Enxoval de bebê: dia 8,quarta-feira, às 10h,
entrega de enxoval na Maternidade da UERJ.
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo
Casal Mentor Espiritual do ECCC: Com
a posse de novo Pr efetivo em nossa Igreja,
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 estão
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).
Reunião de testemunho e oração: Vai ser
no próximo dia 7 de maio (terça-feira), às
20h no Salão Álvaro Reis. Contaremos com
o Testemunho edificante do casal Luciana e
Weidisson e teremos a oportunidade de
interceder uns pelos outros. A oração é para
o Cristão o que a respiração é para a vida!
(“...e tudo o que pedirdes em oração, crendo
recebereis.” Mt 21:22).
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.
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Coral Edineia Bastos – Estamos junho estaremos se Deus quiser viajando para
convocando os Encontreiros a participar do a IP de Laranjeiras, Serra. A Mis. Leninha
nosso coral que há mais de 25 anos tem Maia estará levando a Palavra e a UPA Rio
adorado ao Senhor com louvores, cânticos estará ministando louvor e teremos também
espirituais e cantatas. Procure a Camila Bastos, nossa equipe de teatro que já está ensaiando.
para um teste de voz para todos os naipes. Se você é adolescente, não fique fora dessa!
Vamos fortalecer esse ministério, colocando O valor ficou em R$ 240,00 que pode ser
nossas vozes a serviço do Senhor!
dividido em 2 vezes. O valor é para cobrir o
ônibus. A hospedagem e alimentação será um
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que presente da Federação de lá. Não perca a
completam aniversário de casamento nesta inscrição! Procure a diretoria para maiores
semana, desejando que as bênçãos de Deus informações.
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de respeito Fique por dentro das nossas redes sociais pra
e admiração. Convidamos os aniversariantes saber mais informações.
de Maio para estarem conosco para um Facebook: http://www.facebook.com/
momento de oração na próxima Reunião UPArio
Mensal (21 Maio).
Instagram: @upa.rio

UPH
União Presbiteriana de Homens
“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”. 2Crônicas 7:14. Hoje tem
reunião de oração da UPH! Sala pb.
Miguel dos Santos, 18h.
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
Nesse domingo teremos a nossa Mis. Leninha
Maia pregando na devocional, que acontecerá
às 17:30h. Não se atrase e traga um amigo!
No último domingo tivemos o querido Tio
Serginho nos passando a palavra!
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.
Últimas Vagas Para O Intercâmbio Upa
Rio & Federação De Upas Centro
Capixaba – ES. – Entre os dias 14 a 16 de

OÁSIS
Movimento Oásis
DIA DAS MÀES! Teremos uma tarde
especial e muito alegre, em que
comemoraremos o Dia das Mães! É uma data
especial, e por isso, não deixe de convidar a
sua mãe, e a que você elegeu como mãe, para
comemorarmos juntos, no dia 11/05/19, às
16h, no salão Álvaro Reis. A nossa preletora
da tarde será a Mãe do ano de 2018, Srª
Adriana Maia. A tarde só será especial com
a sua presença, não falte!!! Não esqueça que
esta é mais uma oportunidade de
evangelização, traga convidados!!
Sentiu falta de alguém? Então convide-o
para uma das nossas programações. Traga-o
para o calor da comunhão e das nossas
atividades: segunda-feira às 17h, ensaio do
coral; 19h, reunião de oração, segundos
domingos às 16h devocional. Venha não fique
só!
Reunião de Oração: Todas as segundasfeiras, às 19h nos reunimos para orar
colocando no altar do Senhor nossas petições
em favor da nossa Igreja, família, país e nossos
projetos. Seja bem vindo!
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda-feira,
às 17h, no templo, estaremos ensaiando novos
hinos para louvarmos ao Senhor com alegria.
Não falte!

Liturgia

Culto Devocional
- 08h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)
Congregação: “Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus
pés e com duas voava.” (Isaías 6.2)
Todos: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)
11 HNC – “Trindade Santíssima.” – 1ª e
2ª estrofes
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
11 HNC – “Trindade Santíssima.” – 3ª e
4ª estrofes

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

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Lc 7.1-10 - Presb. Jorge
Apocalipses
Coral Simonton
Tema:
“A Fé do Centurião”
Mensagem: Presb. Dário Porto

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
Cântico: “A Alegria Está no Coração”
A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus;
A verdadeira paz só tem aquele
que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso
que vem do nosso Senhor,
é o amor que só tem
quem já conhece a Jesus!
Aleluia (7x)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical
Anotações

Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre
Pastorais

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Tu és digno, Senhor e Deus
nosso, de receber a glória, a honra e o
poder, porque todas as coisas tu criaste,
sim, por causa da tua vontade vieram a
existir e foram criadas.” (Apocalipse 4.11)
Mulheres: “Depois destas coisas, vi, e eis
grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos;”
(Apocalipse 7.9)

bem-aventurado é dar que receber. Dai,
e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante, generosamente
vos darão; porque com a medida com
que tiverdes medido vos medirão
também. Cada um contribua segundo
tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus
ama a quem dá com alegria.” (Atos 20.35;
Lucas 6.38; II Coríntios 9.7)
63 HNC – “As Muitas Bênçãos.”
62 HNC – “Hino de Gratidão.” – 1ª e 2ª
estrofes
Oração de Consagração: Aux. Diac.
Rosibeth Silva

Homens: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Apocalipse 7.10)

Pastorais

Coral: “Todos os anjos estavam de pé
rodeando o trono, os anciãos e os quatro
seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram
a Deus,” (Apocalipse 7.11)

Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto
Coral Canuto Regis

Todos: “dizendo: Amém! O louvor, e a
glória, e a sabedoria, e as ações de graças,
e a honra, e o poder, e a força sejam ao
nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Apocalipse 7.12)
38 HNC – “Louvores Sem Fim.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Tenho-vos mostrado
em tudo que, trabalhando assim, é mister
socorrer os necessitados e recordar as
palavras do próprio Senhor Jesus: Mais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Uníssona: “Ora, a mensagem que,
da parte dele, temos ouvido e vos
anunciamos é esta: que Deus é luz, e não
há nele treva nenhuma. Se dissermos que
mantemos comunhão com ele e
andarmos nas trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. Se, porém,
andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos
nos enganamos, e a verdade não está em
nós. Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
(I João 1.5-9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

CEIA DO SENHOR
Ministração do Pão:
157 HNC – “Segurança em Cristo.”
Cântico: “Vem Cear”
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. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Veem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida à ceia vir.
3. Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura Ele dá;
E também da vida o pão,
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.
Ministração do Vinho:
266 HNC – “Rude Cruz.”
Cântico: “Fala a Minha Alma”
1. Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor !
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador !”
Faze-me bem disposto

Para te obedecer,
Sempre louvar teu nome
E dedicar-te o ser.
Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti meu sangue
Para te libertar”.
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”
2. Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.
3. Como na antiguidade
Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar!

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Jesus é a Aliança”
Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.
Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.
Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio: “Conjunto Musical da
Catedral” – Eu escolho te louvar”
Eu escolho Te louvar
Com tudo o que sou
Do meu orgulho eu abro mão,
Nada me impedirá
Tudo o que há em mim
Entrego em Tuas mãos
Pois nasci pra Te adorar
Com a minha vida Te louvar
Eu escolho o som do Céu
E eu canto “Aleluia!”
Pois És bem maior,
O mundo não vai me afastar de Ti
Sei que fui criado
Para a Tua glória
Com todo o meu coração,
Te servirei (Te servirei)
Eu escolho o som do Céu
E eu canto “Aleluia!”
Pois És bem maior,
O mundo não vai me afastar de Ti
Eu escolho Teu caminho
E eu vou pagar o preço
Pois És bem maior
O mundo não vai me afastar de Ti
Dá-me um coração consagrado a Ti
Totalmente fiel até o fim
Determinado a ver
Teu Reino crescer, Crescer
Eu escolho o som do Céu...
Pois És bem maior
O mundo não vai me afastar de Ti

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Salmo 150.1)
Mulheres: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;
bendirei o teu nome para todo o
sempre.” (Salmo 145.1)

Cântico: “Rendido Estou”
Toma-me rendido estou,
Aos pés da cruz me encontrei
O que tenho, Te entrego oh! Deus
Vem limpar as minhas mãos,
Purificar meu coração
Que eu ande em tudo
Que Tu tens pra mim
Oh!oh!oh! Eis me aqui rendido estou
Oh!oh!oh! Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus

Santo, Santo, Santo...
Maravilhado, extasiado,
Eu fico ao ouvir Teu nome
Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida,
Misteriosa água viva
Santo, Santo, Santo...
Cântico: “A Ele a Glória”
A Ele a Glória, A Ele a Glória
A Ele a Glória, Pra sempre, amém

Homens: “Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre.”
(Salmo 145.2)

Meus momentos e os dias meus,
Meu respirar e meu viver
Que sejam todos pra Ti, ó Deus

Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.
Louvarei
ao
SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.” (Salmo 146.1-2)

Oh!oh!oh! Eis me aqui rendido estou...

A Ele a Glória...

Ôoo Ôoo Ôoo...

Quão profundas riquezas,
O saber e o conhecer de Deus
Quão insondáveis seus juízos e seus
caminhos

Todos: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável. Uma geração louvará a outra
geração as tuas obras e anunciará os teus
poderosos feitos. Todas as tuas obras te
renderão graças, SENHOR; e os teus
santos te bendirão.” (Salmo 145.3,-4,10)
18 HNC – “Deus dos Antigos.”
Oração de Adoração e Louvor
Coral Canuto Regis
Leitura Uníssona: “Habite, ricamente, em
vós a palavra de Cristo; instruí-vos e
aconselhai-vos mutuamente em toda a
sabedoria, louvando a Deus, com salmos,
e hinos, e cânticos espirituais, com
gratidão, em vosso coração.”
(Colossenses 6.16)
Cânticos Espirituais – “Conjunto
Musical da Catedral”

Minha vida dou a Ti Senhor,
Rendido a Ti estou 2x
E pra sempre cantarei, faz em mim teu querer
Oh!oh!oh! Eis me aqui... 2x
Minha vida dou... 2x
Cântico: “Canção do Apocalipse”
Digno é o Cordeiro
Que foi morto,
Santo, Santo Ele é
Um novo cântico
Ao que se assenta
Sobre o trono do céu
Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-0Poderoso
Que era e é e há de vir
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos reis
És tudo para mim e eu Te adorarei
Está vestido, do arco-íris
Sons de trovão, luzes, relâmpagos
Louvores, honra e glória,
Força e poder pra sempre
Ao único Rei eternamente

Porque Dele e por Ele,
Para Ele são todas as coisas 2x

A Ele a Glória... 2x

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo?” (Salmo 116.12)
“... de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo.” (Gênesis
28.22)
“Honra ao SENHOR com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda; e
se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares.”
(Provérbios 3.9-10)
49 HNC – “Sempre Vencendo.”
336 HNC – “Transformação.”
Oração de Consagração: Diác. Thiago
Castilho
Pastorais

Oração Pastoral

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Filipenses 4.6-7)
Congregação: “E o meu Deus, segundo a
sua riqueza em glória, há de suprir, em
Cristo Jesus, cada uma de vossas
necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja
a glória pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Filipenses 4.19-20)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa

Leitura Bíblica: Presb. Luís Monteiro
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Haveraldo Ferreira Vargas
Júnior - Vice-Presidente do PRJN

Segunda-feira 06: Mateus 18.23-35
Terça-feira 07: Mateus 16.27-30
Quarta-feira 08: Salmo 90
Quinta-feira 09: João 1.6-14

Sexta-feira 10: Josué 1.1-9
Sábado 11: Filipenses 1.21-26
Domingo 12: João 16.7-15

Cerimônia de Instalação e Posse do
Rev. Renato Porpino – PRJN

“DESPEDIDA E ENVIO.”
299 HNC – “Renovação.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Aniversário de Nascimento
Hoje: Maria Vitória Frazão Mendes Nunes, Sérgio Alves de Souza, Diác. Sérgio Dias dos
Santos, Sheila Silva Varella.
Seg 06: Eliel Alves Fraga, Francisco de Souza Franco, Irany do Carmo, Jerusa Siqueira de
Moura Belcavello, Vitória Rodrigues de Castro.
Ter 07: Almiro Silva Pinto, Ana Cristina Guimarães Richa Braz, Presb. João Francisco
Bastos, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Maria Carolina Martins Mynssen
Miranda de Freitas, Myriam Ribeiro Nogueira.
Qua 08: Daiane de Souza Alves, Edileuza Pereira Goulart, Guilherme Wanderley de
Andrade, Josué Ferreira Martins da Silva, Presb. Paulo Renato Villon, Roberto Silva
Nogueira, Sandra de Oliveira, Vinícius da Silva Farias.
Qui 09: Angelúcia Muniz, Presb. Maurício Buraseska, Rosa Ferreira Bessa, Rosa Lúcia
Davi de Lemos, Diác. Willians Silva de Almeida Araújo.
Sex 10: Isabel Cristina da Silva Botelho, Lino Manoel dos Santos Inez, Paulo Sérgio
Rodrigues da Silva, Rosângela Lopes Cabrial.
Sáb 11: Gabriel Freitas Santos, Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Mirian Freire de
Vasconcelos, Mirian Tereza Vieira, Paulo Moreira da Silva.
Aniversário de Casamento
Hoje: Luciana de Oliveira Martins e Rodrigo da Rocha Martins.
Seg 06: Marcos Antônio de Souza Almeida e Cristina Antônio de Souza Almeida.
Ter 07: Agostinho de Oliveira Gomes e Telma Pereira de Miranda Gomes, Edilson César
Damasceno Souza e Maria Eva Fernandes Damasceno.
Qua 08: Presb. Adibe Vieira dos Santos e Marlenice Lima Vieira dos Santos, Ivanildes
Pereira dos Santos e Octacilio Ribeiro da Silva.
Qui 09: Severina Rodrigues de Araújo e Arioaldo Correa de Araújo, Raimundo Plácido
Filho e Edinar Vieira Ramos Plácido, Vânia Neves Hansen e Glenn Hansen.
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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.

MÃOS À OBRA DO SENHOR
Em João 4:35, Jesus diz aos seus discípulos: “ERGUEI OS OLHOS E VEDE OS
CAMPOS, POIS JÁ BRANQUEJAM PARA A CEIFA”.
No contexto de João 4, os discípulos estavam preocupados em dar o que comer a Jesus,
porém o foco de Jesus era outro, Ele tinha urgência pela salvação de alguns samaritanos
que estavam por ali, Jesus queria dizer que o momento era de suprema importância, que
aquele momento era fazer a vontade daquele que o enviou para realizar a sua obra (João
4:34), era o tempo da ceifa. Naquele momento Jesus estava aproveitando para ensinar
sobre a colheita espiritual, uma colheita de vidas.
O Senhor se refere a um campo branco que precisa de trabalhadores, isso aponta para
a igreja em levar as pessoas a conhecerem “o pão da vida”.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Maurício Buraseska 10h30min: Presb. Newton Alvarez 19 horas:
Presb. Olympio Bezerra
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Amália Sena - Euci Almeida Noite:Creusa Póvoa

Meus amados irmãos, o “ide” de Jesus ainda ecoa e é urgente, Jesus diz que os campos
estão brancos, esperando sua decisão de levantar os olhos. Há muitos para serem salvos,
consolidados e discipulados. Não espere para distribuir o amor, a solidariedade e a
fraternidade pois em Cristo nosso trabalho não é em vão ( 1 Coríntios 15:58).Quem é
você dentro da igreja? Membro ou discípulo? O membro espera os pães e peixes e o
discípulo é o pescador (de almas), o membro murmura e reclama, o discípulo obedece e
trabalha, membro vai à igreja, discípulo é a igreja.
Façamos então de todos nossos caminhos uma forma de comunicar Cristo, de todos
nossos lugares um campo missionário, de todo nosso tempo nossa missão!!!
”IDE POR TODO O MUNDO E PREGAI O EVANGELHO A TODA
CRIATURA.” (Marcos 16:15)
Sabrina Póvoa
>> Acampamento de Inverno: De 19 à 23 de junho, com o tema #TBT - “Quero trazer
à memória o que pode me dar esperança.”(Lm 3:21), estaremos juntos no AVB. Teremos
os preletores Rev. Renato e pastor Raphael Chedid, da CBRio. O investimento é de R$340,00.
Procure a diretoria após os cultos no hall da cantina.
>>Fique por dentro de nossas programações pelas redes sociais: Facebook e
Instagram @umprio

