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O que você vê?
A percepção é a capacidade
de
atribuir significado
a estímulos sensoriais, a partir do
histórico e das vivências. Por meio
da percepção, um indivíduo
organiza e interpreta as suas
impressões
para
atribuir
significado ao seu meio.
Na psicologia, o estudo da
percepção é de extrema
importância
porque
o
comportamento das pessoas é
baseado na interpretação que fazem da realidade. Por essa razão, a percepção do
mundo é diferente para cada um de nós, cada pessoa percebe um objeto ou uma
situação de acordo com os aspectos que têm especial importância para si própria.
À medida que adquirimos novas informações, nossa percepção se altera.
Diversos experimentos com percepção visual demonstram que é possível notar a
mudança na percepção ao adquirir novas informações. Algumas imagens ambíguas
são exemplos disso ao permitir ver objetos diferentes de acordo com a interpretação
que se faz. Em uma imagem, como a do editorial, não é o estímulo visual que
muda, mas apenas a interpretação que se faz desse estímulo.
Na caminhada cristã, devemos também ter cuidado com a forma de interpretar
atitudes e situações. Em razão de dores do passado, de mágoas anteriores e até de
infelicidade na atitude de alguém, podemos interpretar de forma inadequada o
procedimento de um irmão. É possível rotular pessoas apenas pela análise de um
gesto; resolve-se banir alguém por não simpatizar com ele; barreiras são criadas e
obstáculos são postos apenas por não haver uniformidade de pensamentos... Tudo
isso acontece, dentre outros motivos, por dificuldades de percepção e de
interpretação. Nesses casos, o que fazer?

Sabemos que a percepção é
alterada à medida que somos
abastecidos de conhecimento. Dessa
forma, há uma extrema necessidade de
nos alimentarmos da Palavra, .”a fim de
que a interpretação de fatos à nossa volta
seja orientada pelo Espírito Santo e gere
atitudes que glorifiquem a Deus. A
epístola aos Romanos afirma que somos
corpo. “Assim também nós, conquanto
muitos, somos um só corpo em Cristo e
membros uns dos outros” Romanos 12.
5; o Evangelho de João relata as palavras
do nosso Senhor que afir ma que
devemos amar uns aos outros “Novo
mandamento vos dou: que vos ameis uns
aos outros; assim como eu vos amei, que
também vos ameis uns aos outros.” Jo
13. 34). Esses e tantos outros textos
devem encher o nosso coração para que
a nossa forma de interpretar concorra
para a glória do Pai.

Deus, que a todos dá liberalmente e nada
lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.”
Tiago 1. 5. Clamemos ao Senhor, a fim
de que Ele, por Seu Espírito, nos encha
de paz, amor e sabedoria em nossas
relações. Clamemos por novos humores!

Além de conhecimento, há que se ter
sabedoria do alto e para isso é necessário
pedir em oração “Se, porém, algum de
vós necessita de sabedoria, peça-a a

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

Ao olhar o outro, o que você vê? Que
nós vejamos pessoas que são alvo do
amor de Deus; que devem ser também
alvo do nosso perdão e do nosso
respeito; que precisam de nós em alguma
medida; que foram plantadas por Deus
próximas a nós; que devem ser tratadas
com dignidade e com paciência; que são
pecadoras como nós e que dividirão
conosco a eternidade em Cristo.
Portanto, busquemos ao Senhor com
leitura bíblica e oração, a fim de que as
nossas relações sejam saudáveis e
divinamente orientadas para a Glória de
Deus. Cuidado com a percepção!

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.
Reunião do Conselho
Próxima quarta, dia 22, às 18h, dando
processeguimento à pauta. Pastores e
presbíteros estão convocados.
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 das 10:30h e 19h. Preparese! 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!
Próximo Domingo! Fechamento do
Projeto Vivendo em Família
Você receberá hoje um convite encartado
no boletim para convidar familiares para
estarem no culto de encerramento Vivendo
em Família do dia 26 de maio, às 19 horas,
na Catedral. Teremos uma “chamada” no
culto para orarmos em família em
momento especial de oração. O mensageiro
será o nosso pastor que falará sobre o tema:
Você é importante para mim! Após o Culto
teremos a Noite dos Caldos, gratuitamente.
no hall da Cantina. Catedral Presbiteriana
do Rio “Vivendo em família”.
Acampamento da UCP Rio – Está
acontecendo o Acampamento e nossas
crianças estarão retornando hoje à noite.
Pedimos à Igreja que fique em oração pelos
nossos pequeninos e toda equipe de tios.

Hoje! Projeto Vivendo em Família
No mês de Maio uma programação toda
especial para as nossas famílias. Orando pelos
nossos familiares e convidando-os para
estarem conosco na Igreja. Hoje, no Culto
Vespertino teremos como Mensageiro o Rev.
Felipe Telles, da IP Raízes, que falará sobre o
tema: Quanto vale sua casa? Após o Culto
teremos a Noite dos Caldos, gratuitamente,
no hall da Cantina. Convide seus familiares e
venha ouvir a Palavra de Deus.
Campanha do Leite em Pó Para
Pacientes com Anemia Falsiforme
Esta semana teremos uma programação
especial para levarmos a Palavra de Deus aos
pacientes e precisamos ajudá-los com leite em
pó. 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. Gostaríamos de mais uma vez
contar com a bondade da Igreja nesta
Campanha para levarmos o maior número
possível de leite em pó para ajudá-los na
caminhada que já é tão difícil. A Mis. Leninha
estará levando a Palavra para as mães.
Pão diário
Prepare a criança. Com conversas e exemplos,
ajude a preparar as crianças a seguir o Senhor
na estrada à frente. “…contaremos à vindoura
geração os louvores do Senhor, e o seu poder,
e as maravilhas que fez.” Sl 78.4
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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.
No 4o com Deus - 99
“E não há criatura que não seja manifesta na sua
presença; pelo contrário, todas as coisas estão descobertas
e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar
contas”. (Hebreus 4.13)
A palavra “Pecado”, (hamartia, do Grego)
aparece 173 vezes no Novo Testamento e
pode ser definida como uma palavra, um
pensamento, um desejo, uma ação ou omissão,
contrários ao que Deus tem para o homem.
“É errar o alvo”.
Davi, o rei escolhido entre tantos irmãos,
bênção no agir e no pensar, íntimo de Deus,
matador de gigantes, errou o alvo. Ficou
anestesiado e cego, primeiro com pensamentos
após ver aquela mulher linda em seguida com
ações resultantes daquele primeiro contato. Seu
pecadinho de estimação, aparentemente oculto,
criou pernas e asas, se desenvolveu e trouxe
muitos problemas para si e para os que estavam
sob sua tutela.
Já mentiu, já “colou”, já atravessou a faixa
amarela do metrô sem poder ou avançou o
sinal ou quebrou alguma regra pré estabelecida?
Conscientemente ou no secreto? 99 será o tema
do evento no próximo domingo, 26
MAIO, às 17h30 com o Pastor ROMER
CARDOSO. Traga um amigo e NÃO
ESQUEÇA de trazer 1 Kg de alimento não
perecível. O material arrecadado será doado
a pessoas carentes. Participe desta bênção
entrando “No 4o com Deus, o melhor lugar para se
estar.”
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.

59ª ANIVERSÁRIO DO ABRIGO
PRESBITERIANO
A comemoração será no sábado 08/06/19, na
sede do Abrigo situado na Rua Lins de
Vasconcelos, nº 419, e terá início às 10h com
Culto de Ação de Graças e celebração da Santa
Ceia. A seguir, teremos o tradicional churrasco,
lanchonete e diversas atividades recreativas. À
tarde, não percam o famoso Chá da Lalá
(Alayde Avillez). As idosas desta casa-lar
contam com a sua presença! Participe e
contribua para esta obra de amor! Kátia Maciel
- Diretora Secretária do Abrigo Presbiteriano
Escola Bíblica Dominical (Adultos)
Curso de Arqueologia e História Bíblica,
na Catedral
As inscrições iniciaram na semana passada e
vai ser ministrado no dia 1º de Junho,
(sábado à tarde, das 13h às 18h), pelo
Pastor Renato Maia, (oficial da Marinha
do Brasil e Professor do Seminário Betel).
Direcionado especialmente para os
Professores da EBD, porém é aberto para
todos os membros da Catedral, bem como
de outras Igrejas, que tiverem interesse em
participar. A entrada é franca, mas será
necessário fazer sua inscrição até o dia 26
de maio para garantir a sua participação.
Procure a Secretaria da EBD Adulto aos
domingos pela manhã, ou mande e mail
ebd@catedralrio.org.br, informando seu
nome completo, telefone para contato e
endereço eletrônico. Você receberá uma
mensagem confirmando sua inscrição e
informações adicionais.
Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. O material
deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. 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.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom. 19 Mai. - Equipe D: Ricardo
Bezerra, Archidemes Campos, George
Washington, Iracema Ferreira, Jonas de Souza,
Jorge Gorne, Marcelo Magalhães,
Ricardo Dowsley (Púlpito 8h),
Sérgio Santos (Púlpito 10h30), e
Tiago Trindade (Púlpito 19h) .
Qui 23 Mai. – Jonas de Souza.
Próxima semana:
Dom 26 Mai. - 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 23 Mai. – José Arteiro.
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!
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados
à
Junta
Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Eunice– reunião hoje às 17h. Sala
da Rampa.
Jejum e oração - Dia 21, 3ª feira, às 8h e
das 10h às 12h Encontro de Anas.
Compareça.

Sociedade Internas

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

UPH
União Presbiteriana de Homens

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

Devocional: hoje tem reunião, homens!
Estaremos em adoração ao Senhor e
recebendo a ministração da Palavra pelo pb.
Paulo Raposo. A reunião começa às 17h30,
nas sala Pb. Miguel dos Santos.

Próxima Reunião Mensal – 21 Maio 19:
Dentro da temática anual “Esperança em
Tempo de Crise”. contaremos com a palavra
ministrada pelo Rev Jeferson Alvarenga, da
Igreja Presbiteriana do Barreto (Niteroi).
Nossas Reuniões Mensais são abertas
para toda a Igreja, pois tratamos de assuntos
edificantes para a construção de
relacionamentos familiares sadios.
Jantar do Dia dos Namorados – Está
chegando! Vai ser no dia 4 Jun 19 (terça-feira),
às 20h, aqui na Catedral. Teremos um
cardápio pra lá de especial. Você que falta
finalizar o pagamento, procure o Casal
Procurador (Rejane e João Gomes)

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
Neste domingo, a nossa querida Bianca Bastos
vai nos passar uma mensagem super legal! Às
17:30h. Não se atrase e traga um amigo!
Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os
primeiros grupos iniciaram! Com duração de
2 meses com 1 aula por semana com tia
Leninha. Maiores infor mações com a
Diretoria da UPA. Vale a pena investir hoje!

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento nesta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de respeito
e admiração. Convidamos os aniversariantes
de Maio para estarem conosco para um
momento de oração na próxima Reunião
Mensal (21 Maio).

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.

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Luana Moreira Porpino e Rev
Renato Lopes Porpino, em virtude do
falecimento da Srª JOSEFA, avó da nossa
querida Encontreira, no dia 15 de Maio. Que
o consolo do Senhor para toda a família,
menor e maior, esteja firmado na Escritura
que diz: “Palavra fiel é esta: que, se
morrer mos com ele, também com ele
viveremos.” (2 Tm 2:11)

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 mis.
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
Dia das Mães: Desejamos a todas as mães
muitas felicidades por esta data especial que
foi o Dia das mães e agradecemos à Srª
Adriana Maia pela palavra abençoada a nós
ministrada na comemoração desta data no
Oásis e nos desculpamos pela data equivocada
do titulo de mãe do ano. Ao diácono Jerson
Neto nossa gratidão pela ministração do
louvor.
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!
Atenção!! Por motivos de força maior, o
ensaio do Grupo de louvor foi transferido
para 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.
ECOS
“Vivendo em Família” - esse tema também
está sendo trabalhado nos nossos Pequenos
Grupos durante o mês de maio. Sem dúvida
vale a pena experimentar participar de uma
de nossas reuniões que estão acontecendo
durante a semana em diversos bairros da
cidade, Tijuca (misto, jovem e adolescentes),
Barra da Tijuca, Leme, Vila Isabel,
Guadalupe, Centro (jovens) e Laranjeiras,
além de Caxias e Niterói. Você quer saber
mais informações sobre algum grupo? É só
escrever para ecos@catedralrio.org.br.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o teu
nome! Pois expuseste nos céus a tua
majestade.” (Salmo 8.1)
Congregação: “Quando contemplo os teus
céus, obra dos teus dedos, e a lua e as
estrelas que estabeleceste,” (Salmo 8.3)
Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!”
(Salmo 8.9)
10 HNC – “A Criação e Seu Criador.”
Oração de Adoração

“... E SEDE
AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
315 HNC – “Serviço do Crente.” – 1ª e
3ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley
Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, ÀS MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Grupo Vocal Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Mateus 5.4; Salmo 30.5 Presb. Olympio Bezerra
Grupo Vocal Soli Deo

Tema: “Bem-Aventurados os Que
Choram.”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“... A GRAÇA SEJA COM
TODOS VÓS.” TT 3.15
Cântico: “Satisfação é Ter a Cristo”
1. Satisfação é ter a Cristo
Não há melhor prazer já visto
Sou de Jesus, agora eu sinto
Satisfação sem fim
2. Satisfação é nova vida,
Eu com Jesus em alegria,
Sempre cantando a melodia:
Satisfação sem fim!
Sim, paz real
Sim, gozo na aflição.
Achei o segredo:
É cristo no coração!
3. Satisfação é não ter medo
Pois meu Jesus, virá bem cedo.
Logo, em glória, eu hei de vê-lo,
Satisfação sem fim!
4. Satisfação é ter a Cristo,
Satisfação é nova vida,
Satisfação é não ter medo.
Satisfação sem fim...
Satisfação sem fim...
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de 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)
Mulheres: “Louvai ao SENHOR, vós
todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)
Homens: “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!” (Salmo 117.2)
Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Salmo 146.1)
Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)
14 HNC – “Louvor.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa
justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para
toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças
a Deus.” (II Coríntios 9.8,10,11)

318 HNC – “Ceifeiros do Senhor.”
62 HNC – “Hino de Gratidão.”
3ª e 4ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos
Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “Buscai o SENHOR enquanto
se pode achar, invocai-o enquanto está
perto.” (Isaías 55.6)
Congregação: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes.” (Jeremias 33.3)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
392 HE – “Vale de Bênçãos.”
1. Eu desci para o vale onde há bênção e paz.
E pressinto comigo Jesus;
Aos humildes seu sangue assegura perdão.
Seu espírito os enche de luz.
Entrai neste vale de bênção e paz,
Onde Cristo nos mostra afeição;
Descansai, exultai, confessai-o,
Publicai que nele há salvação.
2. Que alegria no vale onde há bênção e paz,
Que riqueza de amor sem igual,
O cansado recebe alimento e vigor,
Para o triste há consolo real.
3. Que ternura no vale onde há bênção e paz,
E perdão de inefável valor!
Mas somente os fiéis é que podem contar
Esta graça do bom Salvador.

Liturgia

4. Há louvores no vale onde há bênção e paz!
E eis que os anjos desejam cantar
Com os homens, em coro, a bendita mercê
De Jesus, que nos veio salvar!

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo Correia
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Coração Regenerado”
Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!
Somos um corpo assim bem ajustados
Totalmente ligados, unidos vivendo em
amor.
Uma família sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade
Expressando a glória do Senhor
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo
Eu preciso de ti querido irmão
Precioso és para mim querido irmão.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“DIGNO É O CORDEIRO QUE FOI
MORTO DE RECEBER... HONRA, E
GLÓRIA, E LOUVOR.” AP 5.11
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas,” (Hebreus 1.1)
Mulheres: “nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hebreus 1.2)
Homens: “Ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas,”
(Hebreus 1.3)
Coral: “Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação; Ele é
antes de todas as coisas. Nele, tudo
subsiste.” (Colossenses 1.15,17)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Romanos
16.27)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52 HNC – “Glória e Coroação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“DEUS PROVERÁ PARA SI... O
CORDEIRO... ...NO MONTE DO SENHOR
SE PROVERÁ.” GN 22.8 E14
Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a

Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo
Deus Altíssimo, que possui os céus e a
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo.” (Gênesis 14.18-20)
172 HNC – “Chuvas de Bênçãos.”
Oração de Consagração: Diác. Tiago
Trindade
Pastorais

“HABITE RICAMENTE EM VÓS A
PALAVRA DE CRISTO...” CL 3.16
Leitura Bíblica: Presb. Renan Jardim
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Filipe Telles

“... EIS O CORDEIRO DE DEUS QUE
TIRA O PECADO DO MUNDO.” JO 1.29
Leitura Uníssona: “Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. Confessei-te o meu pecado e a
minha iniquidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao SENHOR as minhas
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade
do meu pecado.” (I João 1.9; Salmo 32.5)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“PORQUE FOSTE MORTO E COM TEU
SANGUE COMPRASTE PARA DEUS OS
QUE PROCEDEM DE TODA TRIBO,
LÍNGUA, POVO E NAÇÃO...” AP 5.9
Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
198 HNC – “Salvação Graciosa.”

Liturgia

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!

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!

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!

“ÀQUELE QUE ESTÁ SENTADO NO
TRONO E AO CORDEIRO, SEJA... O
DOMÍNIO PELOS SÉCULOS DOS
SÉCULOS.” AP 5.13
Cântico: “Te Agradeço.”

Ministração do Vinho
88 HNC – “Amor Perene.”
Cântico: “Cristo Levou Sobre Si”
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.
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.

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.
Homens:
Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda-feira 20: I Coríntios 10.1-13
Terça-feira 21: Êxodo 34.1-9
Quarta-feira 22: Deuteronômio 32.1-12
Quinta-feira 23: Lucas 9.51-56

Sexta-feira 24: II Coríntios 3.17-4.2
Sábado 25: I Samuel 18.5-15
Domingo 26: I Crônicas 28.9-20

Aniversário de Nascimento
Hoje: Presb. Josmar Lázaro de Oliveira Smith, Lina Maria Rodrigues Pinheiro, Lúcia Helena Guimarães
D´Assunção.
Seg 20: Edmar Ferreira Monteiro Barboza, Henrique Manoel Lopes, Marta Ribeiro da Silva, Priscila
Alves de Almeida Lima de Aquino.
Ter 21: Diác. Antônio Renato Cardoso da Cunha, Helena Barbosa de Cantuaria Farias, Irene Alencar de
Castro, Maria Cristina da Gama de Lima, Simone Santos da Silva, Valquíria Helena da Silva Lobo de
Souza.
Qua 22: Altair Freitas Silva, Carlos Roberto Ferreira de Oliveira Cabral, Danielle Rufino Lourenço,
Edinar Vieira Ramos Plácido, Josué Araújo Dutra Louviz de Azevedo, Maria Regina Gomes dos
Santos Reis, Noemia Teles da Silva, Selma Ferreira Paes.
Qui 23: Antônio Carlos Oliveira Bruno, Ashallan Rodrigues Soares, Damares Paes da Silva, Denise
Boechat Leite, Edilson César Damasceno Souza, Gabriel de Souza Sá, Lúcia Barros de Freitas, Maria
Cristina Julianelli Spiller, Rute de Azeredo Coutinho Villon.
Sex 24: Roberta Carla Soares Sousa, Sueli Júlia de Almeida Patrasso, Washington Sady do Nascimento.
Sáb 25: Aline Neves Gomes, Carolina Coelho Saud, Débora Cândido Lemos, Iran Borges, Presb. Luiz
Antônio Fernandes Caseira, Olaise de Fátima Santiago Martins.
Aniversário de Casamento
Hoje: Sérgio Manoel de Souza e Wanda Paulo de Souza, Gilza Nunes de Oliveira Souza e Édson
Souza.
Seg 20: Tatiana Coutinho Machado Chaves e Alexandre de Oliveira Chaves.
Ter 21: Christina de Oliveira Abrantes e Marcos Aurélio Correa Abrantes.
Qua 22: Roberto Antônio Raposo D´Assunção e Lúcia Helena Guimarães D´Assunção.
Qui 23: Diác. Mário Sérgio Costa e Lilian Mary Canto Costa, Sérgio de Brito Prieto Saud e Roberta
Bernardo Coelho Saud.
Sex 24: Gustavo Miranda de Freitas e Denize Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas.
Sáb 25: Anecilda de Siqueira Tenório Cavalcanti e José Alexandre Tenório Cavalcanti, Elene Maria
Santos Ananias e Fernando Gomes Leal, Ana Graice de Souza Ferreira e Sérgio Magalhães Ferreira,
Diác. Joel Henrique Mendes de Mesquita e Daniela Aieta Sartório de Mesquita.

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.

Família: Projeto de Deus!

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isáias Cavalcanti; 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha 19 horas:
Rev. Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Presb. Johannes 10h30min: Presb. Paulo Raposo 19 horas:
Presb. Renan Jardim
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Sônia Cruz - Elza Pimentel Noite: Valéria Gorne

O mês de maio é tradicionalmente chamado de o mês da família. É um tempo de
reflexão sobre o nosso lar. É através da família que a sociedade se estrutura de maneira
harmoniosa, coerente, dinâmica e natural. O que seria da sociedade se a família não existisse?
Deus não poderia ter “inventado” nada melhor para promover integração, desenvolvimento
e bom funcionamento da sociedade humana. Quando pensamos em família, nos lembramos
que FAMÍLIA É SONHO, É PROJETO DE DEUS.
Na Bíblia, no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, temos a narrativa da criação e nela
está o sonho de Deus. Ele cria o ser humano, o coloca em seu jardim recém-criado, lindo, arrumado
e diz que eles, tanto o homem quanto a mulher, deveriam cuidar daquele jardim. Deus os convoca
para administrar a sua obra criada. Em outras palavras, podemos dizer que Deus convida os
seres humanos para continuar a sua o bra, agora, dando nomes, cuidando, zelando... Ou seja,
aquela era a casa deles, a qual deveria ser cuidada com muito amor e carinho. Deus foi mais além
e disse que os seres humanos deveriam se multiplicar e encher a terra. Ele sonhou com isso desde
a fundação do mundo. Como isso é precioso não é?
Família é viver em amor, em harmonia... e esse amor tem que ser igual ao de Jesus
para conosco: verdadeiro, incondicional, que junta as pessoas, por maiores diferenças que
tenham. O amor nos une e não nos separa. Lembrar das mães, pais, filhos, é lembrar do amor
de Deus para com o ser humano e o seu desejo de resgatá-los, todos e todas, para comporem
o seu Jardim Bonito e arrumado novamente.
Invista e sonhe junto com Deus uma família cheia de amor e bênçãos. Ele está
interessado em abençoar o seu lar, em ajudá-lo a alcançar as mudanças que você sonha para
sua família. Deus não quer que seu trabalho seja vão. “Se o Senhor não edificar a casa, em
vão trabalham os que a edificam”. É com Deus que você deve construir sua casa.
Uma semana abençoada pra você.
Rachel Coelho Nobre
>> Hoje tem!!!! - Escola de Fé e Prática, às 17h, na sala do Conselho! A cada encontro
sendo equipados para falar de Jesus por onde Ele nos levar!
>> Culto Jovem - Toda sexta-feira, às 20h! Tempo especial de comunhão e crescimento
espiritual! Se você tem disponibilidade, venha e participe com a gente!
*Transmissão ao vivo pelo nossa página no facebook
>> #TBT - O acampa de inverno da juventude está chegando! De 19 à 23 de junho. Se você
é jovem, não fique de fora! Procure a diretoria após os cultos no hall da cantina para mais
informações e para fazer a sua inscrição.
>> Fique por dentro de todas as novidades e das nossas programações pelas redes sociais:
face e insta @umprio

