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.
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Unidade
“ Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual
desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermom,
que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre”.
Esse é um Salmo bastante conhecido para aqueles que são, de alguma forma, afeitos
às mensagens bíblicas. Logo nas palavras iniciais, o texto se refere à bela união e à satisfação
amorosa que existem na comunhão de irmãos. A expressão ”… quão bom e quão suave”
enfatiza o agradável prazer e a sensação recompensadora de estar próximo a quem amamos.
Quando se faz menção ao óleo, o salmista aponta para aquilo que era usado para
ungir os que tinham uma missão específica. E, por isso, o autor compara o povo que vive
em união e harmonia, como aqueles que foram abençoados e vocacionados, dentre outros
motivos, para viver em união.
É interessante também relembrar a importância do Hermom para a região de Israel.
Ele é um monte totalmente congelado e com trinta quilômetros de extensão. À medida
que chega à base do monte, a geleira derrete, irriga a terra e traz vida... Esse monte se
encontra na área norte de Israel, uma localização seca, considerada desértica. Portanto, o
orvalho do Hermom é a representação de vida para a região... É como um socorro
divino nascido para beneficiar uma localidade que é maltratada pela seca.
Ao óleo que unge e ao orvalho que traz vida é comparada a união dos santos. Um
dos aspectos mais lindos do texto diz respeito ao fato de o “Senhor ordenar, ALI, a Sua
bênção e a vida para sempre”. No entanto, a que lugar se refere esse advérbio “ali”? Será
que essa palavra se refere a barba de Arão? Ou faria referência ao Hermom? Na verdade,
o lugar no qual o Senhor ordena a Sua bênção e a vida para sempre é a comunhão dos
irmãos. Perceba que o texto fala do prazer de estarmos juntos (versículo 1) e usa, para
esclarecer o que é a verdadeira comunhão, duas metáforas (o “óleo sobre a cabeça” e o
“orvalho do Hermom”). Porém, o lugar em que o Pai ordena a sua bênção é a união dos
filhos.
Somos chamados para caminharmos juntos, como igreja forte e saudável. Mesmo
com gostos, personalidades, idades e pensamentos diferentes; o Senhor nos abençoa, nos
protege e nos dirige à medida que caminhamos como família... Na mesma fé, no mesmo
Espírito, na mesma direção. Não deixe que equívocos, erros e pecados do passado o
distanciem do Seu irmão, pois é na caminhada amorosa e desprovida de separações que o
nosso Pai ordena a Sua bênção e a vida para sempre. Envolva-se, misture-se e não quebre
a corrente!
Pastor Renato Porpino

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 vida em família
segundo a Palavra de Deus. Pela fé como
Josué vamos dizer: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor.” Josué 24.15.
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!

7ª Festa Família na Roça 2019
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
06 de Julho, das 11h às 17h. Os convites
começam a ser vendidos a partir de hoje,
09 Junho, na área de convivência, em frente a
Cantina, após os Cultos. Não deixe para última
hora. No dia da festa não haverá venda de
Convites. Garanta seu convite e de seus
familiares e amigos! Pessoas de outras
Igrejas poderão participar, desde que
convidadas por um membro da Catedral.
Serão momentos de muita comunhão e alegria,
das famílias, na presença do nosso Deus.
Prepare-se! Vai ser “bão” por demais. Uma
realização de todas as Sociedades Internas da
Catedral. Juntos, com Deus, somos fortes!
Atenção que o horário de início e término
do evento foi alterado em relação aos anos
anteriores!
Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

No 4o com Deus - ITINERANTE!
Neste mês de JUNHO, NÃO teremos o
“No 4o com Deus” no SAR. A mensagem
atravessou as paredes e fomos convidados
para levar o 4o da Catedral para um 4o na
IGREJA PRESBITERIANA do
MÉIER. Isso muito nos alegrou, pois o
Evangelho será divulgado fora dos nossos
limites, seremos ITINERANTES!
Nestes 7 anos de “No 4o com Deus”,
muitos nunca estiveram presentes, outros
apenas ouviram falar, mas certamente os
que lá estiveram foram como nós,
abençoados. Nossa oração e desejo do
coração é que sejamos instrumentos e um
canal de bênçãos, como discípulos íntegros
do Senhor: SAL e LUZ para os do Méier.
Em Mc 16.15 nos alerta: “E disse-lhes: Ide
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
criatura”. Contamos com as orações da
Igreja. “O melhor lugar para se estar”
continuará sendo aqui.
No 4o com Deus - 99 e TROJAN
“Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança.” (Lm 3.20)
Em MAIO estivemos reunidos com mais
de 70 irmãos aprendendo sobre brecha,
sobre ovelha perdida, sobre vida integral
com Deus. Foi edificante a Palavra trazida
pelo Pastor ROMER. Se não teve a
oportunidade de estar nem no 99, como
no CHRONOS (ABRIL), ambos OS
EVENTOS ESTÃO no FACEBOOK.
Procure por “Quarto Com-DEUS”.
Em 23 JUN estaremos na IPMÉIER, às
17h30, na Rua Dr. Pache de Faria, 58 Méier, 2501-5480. VAMOS relembrar e
trazer algumas novidades para o evento que
realizamos em 2018: TROJAN! Estará de
novo conosco a Missionária SÂMIA, que
trabalha com povos onde falar de Jesus
pode significar a MORTE. Venha
participar deste evento. Não perca!! Leve
amigos ou parentes: “No 4o com Deus o melhor
lugar para se estar.”

Escola Bíblica Dominical (Adultos)
Agradecimento e convite: A
Superintendência da EBD agradece aos
professores e secretários de classe que,
através
da
sua
dedicação
e
comprometimento, ajudaram a Escola
Bíblica Dominical a caminhar no ensino da
Palavra em mais um trimestre.
Vocês são preciosos para o Reino de
Deus! Aproveitamos a oportunidade para
agradecer aos alunos matriculados por
confiarem no trabalho desses colaboradores
e convidamos aos membros da Catedral,
que ainda não freqüentam a EBD, que
procurem uma das 10 Classes disponíveis
para participar da Escola Bíblica Dominical.
Curso de Arqueologia e História Bíblica,
na Catedral:
O Curso foi ministrado no dia 1º de Junho
pelo Pastor Renato Maia, direcionado
especialmente para os Professores da EBD,
porém contamos com a participação maciça
de muitos membros da Catedral e visitantes
de outras Igrejas. Agradecemos a todos por
acreditarem na proposta oferecida, visando
ao crescimento no conhecimento da Palavra.
2ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
prevista para o Dia 23 de Junho (Domingo
13:00h). Faremos uma Reunião com os
todos os Professores e os Secretários de
cada Classe da EBD Adulto na sala do
Conselho, a fim de ajustarmos a
coordenação das atividades da EBD Adulto.
Será uma oportunidade da Superintendência
também receber sugestões e observações
sobre o trabalho até agora desenvolvido na
EBD Adulto. A presença de Todos os
professores e Secretários está sendo
solicitada. Se programem.
Pão diário
Desafio de 15 minutos - “Ensina-me,
Senhor, […] Desvia os meus olhos, para que
não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu
caminho” Salmo 119. 33

ACAMPAMENTO UMP RIO
ESTÁ
CHEGANDO
O
ACAMPAMENTO DA UMPRIO, que
acontecerá de 19 a 23 de Junho, no AVB.
Para isso, gostaríamos de contar com o
apoio da Igreja; com orações e com doações
para o Abrigo de Idosos. Todo ano
visitamos o Abrigo e levamos fraldas e itens
de higiene aos idosos que moram lá. Você
também pode contribuir com uma cota de
qualquer valor, pois compraremos fraldas
em grande quantidade por um preço
melhor. Ajude-nos a abençoar a vida desses
idosos. Qualquer dúvida, procure a diretoria
da UMP.
Você também pode ajudar um jovem
doando uma bolsa para o acampamento
Temos muitos jovens que gostariam de ir
ao acampamento e por falta de condições
financeiras não poderão ir. Você pode
abençoar esse jovem doando uma bolsa para
o acampamento ou qualquer valor que possa
ajudar. Procure a diretoria da UMP.
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.

Notícias do Campo MissionárioProjeto Rumo ao Sertão
No último final de semana, tivemos notícias
de dois dos campos missionários onde
estamos plantando igrejas em parceria com
o Projeto Rumo ao Sertão: Alimo AfonsoRN e Catolé do Rocha-PB.
Em Almino Afonso, foi instalado o Rev. José
Wilson Andrade como pastor da igreja. Este
projeto começou há vários anos e agora
estamos trabalhando para organizar esta
igreja que se localiza nessa cidade de 5.000
habitantes no Oeste do estado. O Rev. José
Wilson é um pastor experiente tendo
trabalhado em diversos outros campos na
região.
Em Catolé da Rocha-PB, munícipio vizinho
a Almino Afonso do outro lado da divisa,
no último dia 2/6 foi realizado o primeiro
culto no templo local (alugado). Este projeto
iniciou este ano e o obreiro é o Rev. Ricardo
Guedes. Catolé é uma cidade de 30.000
habitantes.
Entre os dia 26 e 28/7 será realizado um
Avanço Missionário na cidade e estamos
querendo mandar uma representação da
nossa igreja para participar. Para saber mais
informações, favor procurar a Miss. Leninha
ou Presb. Peter.
Estejamos em oração pelos trabalhos em
Almino Afonso e Catolé do Rocha e seus
obreiros e também pelo Avanço em julho.
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.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Deptº Maria Reis – dia 13, 5ª feira, às 14.30,
na Igreja.
Deptº Ruth Pinho - dia 15, sábado, às
15h na casa da Claudia Freitas.

Escala de Plantão Diaconal: 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.
Próxima semana: Dom 16Jun19 Equipe D: Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, Jorge Gorne, Marcelo Magalhães,
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago
Trindade, George Washington (Púlpito
8h), Iracema Ferreira (Púlpito 10h30),
e Jonas de Souza (Púlpito 19h). Qui
20Jun19 – Jorge Gorne.
Aniversário da Junta Diaconal - No
próximo mês de Julho, nossa Junta Diaconal
estará comerando mais um aniversário.
Nossa diretoria está preparando um mês
repleto de programações para abençoar a
Nossa Junta Diaconal e a toda a nossa
amada Igreja. Na sexta-feira dia 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 Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Jerusalém - dia 13, 5ª feira, às 14h.30
na casa de Marta Tiradentes.

Deptº Dorcas - dia 16, próximo domingo
às 16.h.30 sala da SAF
Deptº Eunice - dia 16, próximo domingo,
às 17h. Sala da Rampa
Deptª Ester- reunião dia 15, sábado às
14h.30 no Abrigo Presbiteriano. Encontro
às 13h.45 na Igreja ( Hall da Cantina).
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Sociedade Internas

firmado nas Escrituras que diz: “Palavra fiel
é esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos.” (2 Tm 2:11)
Chorai com os que choram – o ECCC
também registra, como forma de carinho e
conforto, o óbito no último dia 30 de Maio,
do Sr Alverino Dias, avô do nosso querido
Encontreiro Sérginho da Gabi. “O Senhor
o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o
nome do Senhor.” (Jó 1:21b).
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 Junho para estarem
conosco para um momento de oração na
próxima Reunião Mensal de Junho.

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

UPH
União Presbiteriana de Homens

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!

Oração: nosso grupo de homens esteve
reunido na semana passada para a já
tradicional reunião de oração dos primeiros
domingos. Preciso dizer que foi uma
benção? Mais uma vez tivemos o privilégio
de orarmos uns pelos outros! Deus tem feito
maravilhas no nosso meio! Louvamos o
verdadeiro Deus que cuida das nossas vidas!

Jantar do Dia dos Namorados – Ocorreu
no último dia 4 de Junho com a presença
de 50 casais com um cardápio especial, boa
música romântica, muita animação e
mensagens que enriqueceram nosso coração.
Agradecemos a todos os que participaram,
promovendo bons momentos de
comunhão. Ano que vem tem mais!
Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Lucy e Guaraci, em virtude
do falecimento da Srª Myrtes Sathler, irmã
do nosso estimado Encontreiro, no
domingo passado, na cidade de Alto
Jequitibá/MG. Que o consolo do Senhor
para toda a família, menor e maior, esteja

Aniversário: nesta sexta-feira (14/06) a
UPH-Rio completa 59 anos! Glória a Deus
por mais um ano de existência da nossa
querida sociedade! A comemoração será no
domingo que vem, na nossa reunião
devocional! Esteja conosco!
OÁSIS
Movimento Oásis
Hoje teremos a nossa Tarde Devocional
às 16h, estaremos recebendo o nosso pastor
Reverendo Renato Porpino . Não perca a

oportunidade de convidar 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
esqueça que esta é mais uma oportunidade
para evangelizarmos com alegria.
Aniversariantes do mes: Voces são nossos
convidados, e as suas famílias, para
comemorarmos juntos suas datas festivas.
Venham participar da nossa Tarde
Devocional!
Reunião de Orac’ão: Segundas feira às
18:30hs 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: Voce 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 conhecelo e ser igreja com você.
ECOS DA CATEDRAL

Nosso crescimento espiritual precisa ser
contínuo e constante. Sendo assim, nossa
próxima série de estudos para ECOS já está
pronta! Vamos aprender mais com
Provérbios, sobre SABEDORIA. Todos
carecemos de sabedoria, que só Deus pode
dar. Anime-se e procure um dos nossos
pequenos grupos. Nosso contato você já
conhece:
ecos@catedralrio.org.br.
Esperamos você.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio: Coral Idalina Heringer
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Vi e ouvi uma voz de muitos
anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares,” (Apocalipse 5.11)
Congregação: “Proclamando em grande
voz: Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, e riqueza, e
sabedoria, e força, e honra, e glória, e
louvor.” (Apocalipse 5.12)
Todos: “Então, ouvi que toda criatura que
há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e
a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.” (Apocalipse 5.13)
38 HNC – “Louvores Sem Fim.” – 1ª e
2ª estrofes
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
93 HNC – “Firmeza na Fé.” – 1ª e 4ª
estrofes
Oração de Consagração: Aux. Diac.
Amália
Pastorais

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Antônio Gouvea
Coral Idalina Heringer
Mensagem: Presb. Dário Porto.
“CRIA EM MIM, Ó DEUS, UM CORAÇÃO
PURO, E RENOVA DENTRO EM MIM, UM
ESPÍRITO INABALÁVEL.” SL 51.10
Motivos de Oração
Dueto: Ilem Vargas e Arthur Capelli
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA
DE MIM.” I CORÍNTIOS 11.24
Ministração do Pão:
107 HNC – “Ao Pé da Cruz.”
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!
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:
146 HNC – “Segurança do Crente.”
Cântico: “Jesus em Tua Presença”
Jesus em Tua presença
Reunimo-nos aqui
Contemplamos Tua face
E rendemo-nos a Ti
Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai
O véu que separava
Já não separa mais
A luz que outrora apagada
Agora brilha e cada dia brilha mais
Só pra te adorar
E fazer Teu nome grande
E Te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
Cântico: “Como é Precioso Irmão”
Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.
Aliança do Senhor
Eu tenho com você
Não existem mais barreiras
Em meu ser
Eu sou livre pra te amar
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!
Eu sou um com você
No amor do nosso Pai
Somos um no amor de Jesus
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Domincal
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Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um
cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras.” (Salmo 96.1)
Mulheres: “Cantai ao SENHOR, bendizei
o seu nome; proclamai a sua salvação, dia
após dia.” (Salmo 96.2)
Homens: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Salmo 96.3)
Coral: “Porque grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado, temível mais que
todos os deuses.” (Salmo 96.4)
Todos: “Glória e majestade estão diante
dele, força e formosura, no seu
santuário.” (Salmo 96.6)

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Ora, se Deus veste
assim a erva que hoje está no campo e
amanhã é lançada no forno, quanto mais
tratando-se de vós, homens de pequena
fé! Não andeis, pois, a indagar o que
haveis de comer ou beber e não vos
entregueis a inquietações. Porque os
gentios de todo o mundo é que
procuram estas coisas; mas vosso Pai
sabe que necessitais delas.Buscai, antes de
tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Lucas 12.28-31)
392 HNC – “Vida Vitoriosa.”
Oração de Consagração: Diác. Carlos
Candido
Pastorais
Música Especial

114 HNC – “Brilho Celeste.”

Oração de Gratidão: 90 anos – Diác.
Jerson Costa Ferreira

Cântico: “Ele é Exaltado”

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!
Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus,
Glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Dirigente: “Se permanecerdes em mim, e
as minhas palavras permanecerem em
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será
feito.” (João 15.6)
Congregação: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vosá. Pois todo o que pede recebe; o que
busca encontra; e, a quem bate, abrir-selhe-á.” (Mateus 7.7-8)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

2.Eis os batalhões de Cristo
Prosseguindo avante,
Não os vês com que valor
Combatem contra o mal?
Podes tu ficar dormindo,
Mesmo vacilante,
Quando atacam outros a Belial?

Leitura Bíblica: Presb. Assuero Silva
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Os Guerreiros se Preparam”
1. Os guerreiros se preparam
Para a grande luta
É Jesus, o Capitão,
Que avante os levará.
A mílicia dos remidos
Marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!
Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto
Na frente m’encontrar.
Até que O possa ver na glória,
Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

3. Dá-te pressa, não vaciles,
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar ao lado do Senhor;
Entra na batalha onde
Mais o fogo inflama,
E peleja contra o vil tentador!
4. A peleja é tremenda,
Torna-se renhida,
Mas são poucos os soldados
Para batalhar;
Ó vem libertar
As pobres almas oprimidas
De quem furioso, as quer tragar!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.”
SL 9.2

Pra sempre Exaltado É
Pra sempre Adorado É
Pra sempre Ele vive
Ressuscitou, ressuscitou

Prelúdio: “Venha o Teu Reino”

A terra estremeceu...

Convite à Adoração:
Dirigente: “Reina o SENHOR. Revestiuse de majestade; de poder se revestiu o
SENHOR e se cingiu. Firmou o mundo,
que não vacila.” (Salmo 93.1)

Pra sempre...

Congregação: “Desde a antiguidade, está
firme o teu trono; tu és desde a
eternidade.” (Salmo 93.2)
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.”
(Salmo 98.4)
Congregação: “Cantai com harpa louvores
ao SENHOR, com harpa e voz de
canto;” (Salmo 98.5)

Cantamos Aleluia x3
O Cordeiro venceu x4
Pra sempre... x2
Cântico: ““Nada Além do Sangue”
Teu sangue. Leva-me além, a todas as alturas
Onde ouço a Tua voz
Fala de Tua justiça pela minha vida
Jesus este é o Teu sangue
Tua cruz
Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai
Que prepara para nós um caminho para Ele
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue

Todos: “Com trombetas e ao som de
buzinas, exultai perante o SENHOR, que
é rei.,” (Salmo 98.6)

Que nos lava dos pecados
Que nos traz restauração
Nada além do sangue
Nada além do sangue de Jesus

Cântico: “Pra Sempre”
O universo chora. O sol se apagou
Ali estava morto o Salvador
Seu corpo lá na cruz
Seu sangue derramou
O peso do pecado Ele levou

Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como Amigos de Deus
Nada além do sangue
Nada além do sangue de Jesus

Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar
Em trevas se encontrou o Filho
A guerra começou, a morte enfrentou
Todo o poder das trevas vencido foi
A terra estremeceu, o sepulcro se abriu
E nada vencerá Seu grande amor
Ó, morte, onde estás?
O Rei ressuscitou
Ele venceu pra sempre

Tua cruz...
Que nos lava dos pecados...
Eu sou livre!
Eu sou livre!
Nada além do sangue
Nada além do sangue de Jesus x2
Alvo mais que a neve x2
Sim, neste sangue lavado
Mais alvo que a neve serei x2
Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 6.16
Leitura Uníssona: “Honra ao
SENHOR com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;”
(Provérbios 3.9-10)
Cântico: “Adoração se Limites”
O que darei? O que darei a Ti
Pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei, me lembrarei Senhor
De Tuas grandes obras
Não há outro além de Ti
Não, não há! Não, não há!
Meu desejo é Te adorar
Mais e mais, mais e mais
Sem limites, me entregarei
Adorarei, maravilhoso Deus
Mais que palavras, Te dou meu coração
Receba o melhor, da minha adoração
O que darei...
Não há outro além de Ti...
Sem limites, me entregarei...
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: “Coração Igual Ao Teu”
Se Tu olhares, Senhor
Pra dentro de mim
Nada encontrarás de bom
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado
Preciso tanto do Teu perdão
Dá-me um novo coração
Dá-me um coração igual ao Teu. Meu mestre
Dá-me um coração igual ao Teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o Teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu

Se Tu olhares, Senhor...
Dá-me um coração igual ao Teu x2
Ensina-me a amar o meu irmão
A olhar com Teus olhos,
Perdoar com o Teu perdão
Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos
Ó Deus
Dá-me um novo coração
Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos
Ó Deus
Dá-me um novo coração
Dá-me um coração igual ao Teu..
Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ...”
Leitura Bíblica: Presb. Carlos Roberto Soares
Cântico: ““Ele Continua Sendo Bom”
Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres
Que ouve a nossa oração
Que se faz presente aqui
Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez
Mas sem duvidar
Mas sem duvidar
Que Ele continua sendo Bom
Que Ele continua sendo Deus x2
Então chega o dia de viver
Tudo o que se aprendeu
E a enxergar até
O que não se pode ver
Chega o dia de entender
Até ouvir um não de Deus

Mas sem duvidar
Mas sem duvidar

Paz que acalmou o mar
As ondas cessarão
Com o poder da Sua voz

Que Ele continua sendo Bom
Que Ele continua sendo Deus x4

Jesus, Jesus
As trevas estremecem
Jesus, Jesus
Não temerei x2

Que Ele continua sendo Bom
Que Ele continua sendo Deus x4
DESPEDIDA: EU SOU GRATO
Eu sou grato por tudo o que tenho
Tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor tão profundo
Tenho vida, alegria todo tempo
Tenho amigos, família, muitos irmãos
Foi Jesus meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação
Louvarei ao Senhor em todo tempo
Seu louvor estará continuamente
Nos meus lábios e também no meu
coração
Jesus Cristo será sempre minha canção
Ye yeo Yeohah...
Ye yeo Yeohah...
Ye yeo Yeohah...
Ye yeo Yeohah...

Jesus, Jesus... x4

Teu nome é luz
E as trevas fugirão
Não há outro nome igual
Com o Teu poder
Pra sempre reinarás
Não há outro nome igual
Jesus, Jesus... x4
Teu nome é luz
E as trevas fugirão
Não há outro nome igual
Com o Teu poder
Pra sempre reinarás
Não há outro nome igual x2

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: ““As Trevas Estremecem”
Paz, encontrei a paz
Os ventos cessarão
Ao ouvir Sua voz

Teu vento sopra em mim
Tudo eu dou a Ti
Outra vez cantarei

Jesus, Jesus... x2
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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Segunda-feira 10: Atos 8.26-40
Terça-feira 11: II Crônicas 6.7-9, 12-15
Quarta-feira 12: I Coríntios 15.42-58
Quinta-feira 13: Jó 37.1-16

Sexta-feira 14: Mateus 11.25-30
Sábado 15: Efésios 4.1-6
Domingo 16: Efésios 2.1-10

Aniversário de Nascimento
Hoje: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Cláudio Lisias Lessa Santos, Irani da Silva
Pereira, Manuela Morais Abdo, Nazira Araújo França, Newton Rebouças Galvão, Tânia Maria
Batista.
Seg 10: Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino, Rosana Melo de Freitas Pereira.
Ter 11: Bruno Freitas Santos, Claudia Maria da Silva Amaral, Elenir Avillez do Amaral.
Qua 12: Alzira Gomes de Sá, Danise de Novaes Bentes Monteiro, Eliana Maria Mesquita Barros, Igor
Coutinho Machado, Maria Antônia Ribeiro Santos, Rebeca Lima de Aquino, Presb. Roberto
Corrêa.
Qui 13: Felipe Botelho Alves Fusco, Herminia da Luz Baptista, Presb. Paulo Raposo Correia.
Sex 14: Elizete Maria Ribeiro, Heitor Gripp Mozer Senra, Madel Vieira de Souza Rosa, Priscila Maria
de Barros, Tomás Corsini Madeira Mendes Soares.
Sáb 15: Edna Vitória Castilho da Silva, Luiz Cláudio Peixoto de Azevedo, Rogéria de Souza da Silva
Dias, Talita de Almeida Stutz, Thiago Amaral Lourenço, Valdinea Antônio Rodrigues, Walter
Anastácio.
Aniversário de Casamento
Hoje: Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco.
Seg 10: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos Carvalho.
Ter 11: Maria da Guia Silva Lima e Walber de Andrade Lima, Márcio dos Santos Ebendinger e Santana
Ebendinger, Presb. Iaco Lobo de Souza e Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza.
Qua 12: Ronaldo Machado de Aguiar e Marta Helena Bittencourt de Aguiar.
Qui 13: Cátia Amaral dos Santos Albino e Nelson Isidoro Albino, Neila do Amaral Moreira e Paulo
Marcos Magalhães Lima.
Sex 14: Reinaldo Lima Santiago e Vera Lúcia Lima Santiago.
Sáb 15: Jonas Pereira do Amaral e Cláudia Maria da Silva Amaral.

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.

Vencendo a ansiedade

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renato Porpino; 10h30min: Rev. André Monteiro; 19 horas:
Rev. Ivo Mozart
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Dário Porto 10h30min: Presb. Denilson Sevilha 19 horas: Presb.
Fernando Costa
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Amália Sena - Lia de Jesus Noite: Carla Gaiser - Vera Lúcia e Silvio

“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
Durante uma pregação sobre a ansiedade eu me encontrei inquieto. Não podia
passar um minuto sem mexer no celular. Respondia mensagens sem urgência, conferia o
calendário, olhava o horário e eu não sabia explicar por que estava tão agitado. Me encontrava
em um momento cheio de provas, trabalhos e obrigações, estava ansioso e isso estava
atrapalhando minha relação com Deus.
Quando olhamos para a história de Davi podemos ver como ele devia ter angustias
e preocupações. Após a batalha com Golias, Davi passou uma fase de sua vida preocupado
com Saul, o rei de Israel, que desejava a sua morte. Só posso imaginar a sensação de estar
sempre temeroso sem saber quando Saul iria atacar. Em Salmos 42 Davi conta como
Deus tranquilizava seu coração. Davi se apoiou na convicção que ele tinha um Deus que
era maior do que qualquer dificuldade. Em meio as lágrimas reconheceu sua dependência
no nosso Deus.
Ao encarar as nossas demandas semanais nos vemos pequenos e incapazes. Isso
ocorre porque verdadeiramente somos, mas vencemos com a ajuda do nosso Deus. Quando
nos humilhamos e reconhecemos que não venceremos sem o poder e a soberania do
Senhor, ele cuida da gente. Nosso Deus é poderoso e nos ama. Devemos nos preparar e
enfrentar a situação difícil, mas só quando entregamos o problema para Deus, Ele alivia o
fardo.
Gosto de Filipenses 4:6-7, pois ilustra muito bem o que Deus tem falado ao meu
coração. Paulo diz que precisamos identificar o problema, reconhecê-lo diante de Deus
através de súplicas ou orações e, depois de nos humilhar, Paulo explica que Deus possui
uma paz que excede a todo o entendimento humano. A paz que Ele nos dá guarda os
nossos sentimentos e pensamentos. Não precisamos andar ansiosos.
“Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus
cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.” Mateus 6:34
>> Continuamos com inscrições abertas para nosso acampamento de inverno, #TBT.
Procure nossa diretoria após os cultos no hall da cantina para participar!
>> Junte-se a nós no Culto Jovem, toda sexta-feira, 20hrs, no salão Álvaro Reis. Sempre
é um momento muito gosto de pregação da Palavra e comunhão. Contamos com
transmissão ao vivo pelo Facebook
>> Fique ligado nas nossas programações pelas páginas do Instagram e Facebook:
@umpriot

