
Boletim Dominical  | LXXIV Nº 3860 | 16 de junho de 2019.
Desde cedo

 “Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher
com intenção impura, no coração, já adulterou com ela.”  Mateus 5: 27 e 28

“A questão principal aqui é que o modo como entendemos e vivenciamos o corpo é sempre
mediado pelas formas de pensar cultural e historicamente constituídas.” esse trecho do texto das
pesquisadoras Claudia Rezende e Maria Clara Coelho faz parte de uma crítica a visão ocidental da
antropologia das emoções sob ótica de Catherine Lutz, que é ancorada na dimensão psicobiológica do
indivíduo e institui o dualismo: Corpo e Mente/ Razão e Emoção - onde as emoções são de natureza
quase impulsiva e a moral é a fonte do valor.

A questão principal aqui, para nós, é que o Senhor Jesus rejeita ambas as interpretações
antropológicas sobre as emoções e pensamentos humanos. Ele nos responsabiliza diretamente sobre
como usamos a nossa mente, esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Gerenciar o que andamos
pensando e sentindo ultrapassa entender o nosso contexto social ou a nossa formação biológica e
hormonal. Na vida cristã urge lembrar-nos que pensar já é uma ação e os nossos pensamentos são
também onde devemos prestar culto ao Senhor.

Estamos de todo coração e de todo entendimento, procurando viver um culto a Deus, de
segunda a segunda, ou não pomos o pecado em “prática” por pura repressão moral? A quem estamos
servindo com os nossos pensamentos? O que anda ocupando a nossa cabeça? Culpa ou gratidão pela
salvação que recebemos? Julgamentos ao meu próximo ou estratégias para servi-lo? Medo pelas más
notícias do nosso tempo ou fé e esperança para ver a vida com outros olhos crendo no poder e ação
transformadora do Espírito Santo?

Oremos para que, através da compreensão do evangelho que nos foi dada, possamos
permanecer focados no culto que estamos prestando cotidianamente ao Senhor com atitudes,
pensamentos, corações comovidos e sensíveis a sua voz.

“Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os
gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de
Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado
insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza.  Mas não
foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo
é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que
se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.”
Efésios  4: 17-24
Hannah L. Duarte

>> Correeeeeee! Hoje é último dia para você se inscrever para o nosso acampamento de inverno,
#TBT. Procure a diretoria da UMP após os cultos no hall da cantina. Ainda dá tempo!
>> ATENÇÃO - Na próxima sexta-feira, 21/06, não haverá Culto Jovem! Interceda pelos jovens que
estarão no acampamento.
>> Fique ligado nas nossas programações pelas páginas do Instagram e Facebook: @umprio

Somos família (Ezezquiel  34. 11)
Esse texto do profeta Ezequiel diz respeito ao momento em que o povo de Deus abandonou

o seu verdadeiro Pastor e foi abusado por seus líderes. Diante desse contexto, mesmo não demonstrando
nenhuma inclinação de se voltar para o Senhor, Ele busca os perdidos, traz de volta os desgarrados
e fortalece os enfermos (vv. 11-24). Sua Graça e Amor abrem o caminho para a reconciliação dos
pecadores com o Pai. Lembremos de Jesus... Quantas foram as vezes em que Ele mudou a sua rota
para alcançar os desprezados, os excluídos... Os reis até recebem pessoas. Eles consentem em dar a
alguém uma audiência, porém normalmente com poucos minutos, ao fim dos quais a pessoa deve
retirar-se sem perda de tempo. Os grandes monarcas não fazem visita a um súdito, nem alteram sua
rota para ajudar alguém. Mas tudo muda ao olharmos para o Rei Jesus. Esse Rei deixa os aposentos
do Santo Palácio e vem encontrar-nos. Jesus vem a nós! E, como seguidores, nós devemos ir ao
próximo. Todas as histórias bíblicas do Senhor se aproximando das pessoas são histórias da Graça.
Ele veio às personagens bíblicas e a nós não porque o tenhamos convidado adequadamente e
tomado o primeiro passo em Sua direção. Nós estávamos enfermos e necessitávamos d’Ele. Foi Ele
quem disse primeiro: “Eu amo você”, Ele veio em nossa direção, sendo nós ainda pecadores, em
razão do Seu grande amor. Em razão dessa consciência, devemos fazer o mesmo. Precisamos deixar
de procurar exclusivamente o indivíduo mais agradável de conversar quando as pessoas se reúnem...
Em vez disso, devemos nos aproximar das pessoas mais caladas, dos recém-chegados, dos deslocados...
Esse é um exemplo do que o apóstolo Paulo chama de “revestir-se de Cristo”, é uma evidência do
Espírito de Cristo operando em nós. Ao vislumbrar como crescer na capacidade de se aproximar das
pessoas, pense naqueles que enfrentaram sofrimentos na vida. Com muita frequência, silenciamos
diante dos problemas dos outros. Silenciar é o mesmo que virar as costas. No entanto, se Jesus ouviu,
nós temos que ouvir. Então nos aproximamos das pessoas dotados dos seguintes entendimentos: o
Senhor nos chama de família, então nos cumprimentamos calorosamente como familiares o fazem;
o Senhor nos conhece pelo nome, então temos que aprender o nome de alguém; o Senhor conhece
detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito, como, por exemplo, o número de fios de cabelo
em nossa cabeça, então devemos nos interessar pelos detalhes do próximo (essa pessoa é nova entre
nós? Onde ela mora? Com quem mora? Ela trabalha, estuda, é dona de casa? As respostas podem
nos surpreender. A maioria das pessoas não ouve essas perguntas, então podemos esperar muito
mais do que informações básicas. Podemos ouvir sobre eventos dignos de celebração ou sobre
sofrimentos pessoais). Os eventos bons e prazerosos podem gerar leveza, mas também poderá
haver inúmeros problemas, tais como doenças (da própria pessoa, de seus familiares e amigos),
injustiças no trabalho ou relacionamentos rompidos... Em resposta amorosa a esses relatos, nós
deveremos ouvir com amor, destinarmos tempo de qualidade e agirmos segundo a orientação do
Espírito Santo. Nós temos que participar dos deleites dos fatos bons e dividimos os fardos dos
acontecimentos desagradáveis. Assim como o nosso Senhor fez e faz. Fomos chamados para
relacionamentos, por um Deus relacional! Amemos com sinceridade. Relacionemo-nos como o
Senhor nos ensinou. E assim, com um ambiente curado, o Senhor acrescentará, dia a dia, os que irão
sendo salvos. Cuide de alguém!

Rev. Renato Porpino



Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintam-
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Púlpito da Catedral Presbiteriana –
16.06.2019
Hoje, no culto matutino, às 10:30h, ocupa o
púlpito da nossa igreja, como mensageiro
da Palavra de Deus, o Rev. André Monteiro.
O amado irmão é pastor da Igreja
Presbiteriana Mananciais na Taquara,
professor do Seminário Presbiteriano do
Rio e filho da nossa IPRJ. Desejamos ao
ilustre irmão e sua esposa Ana Carolina a
continuidade das bênçãos do Senhor. Às
19h, no culto vespertino, com Santa Ceia, o
Rev. Ivo Mozart será o pregador da noite.
Rev. Ivo também é professor no Seminário
Presbiteriano do Rio e pastor da Igreja
Presbiteriana do Méier. Ilustre casal Rev. Ivo
e Meire sejam muito bem-vindos a Igreja
mãe.

Hoje, Noite dos Caldos!
Com o friozinho, fechamos o domingo em
comunhão no hall da cantina após o culto
vespertino. Momento de confraternização
da Igreja em que sentimos a alegria do
Senhor como família de Deus. O caldo é
servido gratuitamente. Venha participar
deste momento que tem feito história em
nosso meio.

Propósito de Oração por nossas famílias
Durante um mês, estamos intercedendo
com propósito definido por nossos
familiares nos cultos vespertinos. Um
exército de guerreiros do Senhor será
levantado 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. Durante estes dias, levantaremos um
clamor a Deus por renovação, restauração,
libertação e que possamos viver em família
segundo a Palavra de Deus. Pela fé, como
Josué, vamos dizer: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor.” Josué 24.15.
Participe! Convide seus familiares e juntos,
aos pés do Senhor, vamos clamar a Deus
pela nossa casa.

XXI Feira Missionária das Nações
Dia 10 de agosto, das 10h as 16h estaremos
numa grande festa missionária.
Oportunidade abençoada de conhecermos
nossos campos missionários, desafios,
culturas das mais variadas e sentirmos  o
nosso coração pulsar com missões. Marque
em sua agenda! 10 de agosto (sábado). Um
mundo de bênçãos espera por você! ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Evaldo Beranger; 19 horas: Rev.
Seung Hee Lee - Presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Gelbson Improta 10h30min: Presb. Guaraci Satlher 19 horas:
Presb. Guilherme Sayão

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Theresinha Pereira - Licia Basbosa - Cidinha PereiraNoite: Valéria Gorne



Festa Família na Roça 2019
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
06 de Julho, das 11h às 17h. Os convites
estão sendo vendidos até dia 30 Junho,
no Hall da Cantina após os Cultos. Prepare-
se! Vai ser “bão por demais”! Adquira o
seu convite e de seus familiares. No dia da
festa não haverá venda de Convites.
Pessoas de outras Igrejas poderão
participar, desde que convidadas por um
membro da Catedral. Serão momentos de
muita comunhão e alegria na presença do
nosso Deus e com nossos familiares. Uma
realização de todas as Sociedades Internas
da Catedral. Juntos, com Deus, somos
fortes! Atenção que o horário de início e
término do evento, pela boa experiência
do ano passado, foi alterado em relação
aos anos anteriores!

Escola Bíblica Dominical (Adultos)
2ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
prevista para o Dia 23 de Junho (próximo
domingo 13:00h). Faremos uma rápida
Reunião com os Professores e Secretários
das Classes da EBD Adulto na sala do
Conselho, a fim de ajustarmos a
coordenação das atividades. Será mais uma
oportunidade da Superintendência também
receber sugestões e observações sobre o
trabalho até agora desenvolvido na EBD
Adulto. Sua presença e participação,
professor(a) e Secretário(a), é muito
importante. Se programem.

Intercâmbio  UPA Rio, Federações e
UPAs  do ES
Nossos adolescentes estão neste final de
semana participando de um intercâmbio
com os adolescentes  da região das cidades
de Serra, Vitória e Cachoeiro - ES. Viajaram
na sexta e pela graça de Deus estarão
retornando hoje. Nossa miss. Leninha Maia,
Presb Ruy Mesquita que é  conselheiro da
UPA Rio, a correnadora tia Zoraya Lemos
e tia Claudia Rego estão acompanhando
nossos adolescentes. Estejamos em oração
pela UPA para que Deus esteja ministrando
aos corações e pelo retorno.

Igreja Presbiteriana do Brasil – Digital
A IPB disponibiliza acessos digitais para os
membros de nossas igrejas locais e amigos.

Site: Acessando www.ipb.org.br
você poderá conhecer a nossa história,
organização, evangelização, educação e ação
social. Na aba “informativo”, você
acompanhará diversos artigos teológicos,
publicações de eventos etc... Acessando a
aba “recursos/downloads” o membro/
amigo poderá baixar a logo da IPB, datas
oficiais comemoradas pela IPB e algumas
resoluções do Supremo Concílio/IPB. O
site também disponibiliza a aba TV, ao clicar,
você será direcionado ao IPB Ondemand.
Diversas Igrejas Presbiterianas espalhadas
pelo Brasil disponibilizam o acesso de seus
cultos e atividades em formato de vídeo. A
Catedral Presbiteriana do Rio está se
mobilizando para inserir o seu canal no site
da ipb ondemand. O site também
disponibiliza programas de rádio 24h por
dia. Momentos devocionais, pregações e
louvores.

App IPB: Desenvolvido pela CSM/
IPB, o aplicativo IPB é oficial da  Igreja
Presbiteriana do Brasil e está disponível no
Google Play e App Store. Baixando o
aplicativo, você será beneficiado com Bíblia
online, Jornal Brasil Presbiteriano, receberá
avisos e notificações diretamente pelo
aplicativo, documentos importantes (Manual
Presbiteriano, Confissão de Fé de
Westminster, Código de Disciplina, Manual
de Confecção de Atas e etc...), agenda de
eventos da IPB, Hinário Novo Cântico e
muito mais...

Programa Verdade e Vida
Nova emissora e novo horário, todos os
sábados, às 12:30h, com Rev. Hernandes Dias
Lopes. Verdade e Vida é um programa
oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para
saber mais, acesse o site www.ver-
dadeevida.org.br e desfrute dos artigos e
vídeos. Assista também no Youtube
pesquisando por “Verdade e Vida”.

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, Rosa Ferreira Bessa.

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Segunda-feira 17: Salmo 147.1-11
Terça-feira 18: Provérbios 20.3-7
Quarta-feira 19: I Reis 8.54-63
Quinta-feira 20: I Tessalonicenses 5.9-28

Sexta-feira 21: II Coríntios 1.3-11
Sábado 22: Habacuque 1.1-4; 2.20
Domingo 23: Romanos 12.3-8

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ana Luíza Marques Baptista; Anecilda de Siqueira Tenório Cavalcanti; Gabriela da
Silva Barbosa; Lívia Gomes Conde; Márcio Silva Oliveira; Margarete Carneiro dos
Santos; Melissa Farias Maia; Vania Ferreira Tavares.

Seg 17: Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro; Darcy de Araújo; Leonardo dos
Santos Silva; Luiz Antônio Cardoso; Rosemere de Figueiredo Martins.

Ter 18: Eduardo Pereira Crispim; Katia Leidens Tajra.
Qua 19: Edimeia Lopes Neves; Joel Menezes de Lemos; Thiago Medeiros de Oliveira.
Qui 20: Ana Paula Pellegrino; Cláudia Figueiredo de Castro Freitas Santos; Daniel

Ebendinger; Irene Monteiro Grillo; Juarez dos Santos Vasconcelos; Presb. Luís Alberto
Rodrigues Santos;

Marcello Uchoa Teixeira; Thiago Neves de Campos; Valéria Ramos Pinto Gorne.
Sex 21: Ana Paula Ramalho Bellini; Cleonice Alves da Silva; José de Castro Quintaes;

Mariana Matos Reis; Raquel Lira dos Santos Oliveira Martins.
Sáb 22: Ana Luíza dos Santos Couto de Souza;  Asafe Nascimento Moreira Faria; Maria

da Glória de Oliveira Silva; Maria Lucia Teixeira; Marly Simon.

Aniversário De Casamento

Hoje: William Márcio Coelho de Souza e Jussara Aparecida Leão e Souza.
Seg 17: Izabel Machado de Araújo e Elias Ferreira de Araújo.
Ter 18: Artur Martins da Costa e Alzira Gomes de Sá; Daniel Fábio Sousa da Silva e

Débora dos Santos do Nascimento.
Qua 19: Presb. Maurício Buraseska e Gisselle de Carvalho França Buraseska; Marcelle

Gomes Aureliano e André Luís Procópio Aureliano.
Sex 21: Presb. Jorge Lima de Apocalypses e Elionora Souza Pinto de Apocalypses.
Sáb 22: Vania Celestino da Fonseca e Américo F. F. da Fonseca; Vasny Ferreira Gomes e

Luzia Marques Ferreira Gomes.



Bazar Missionário/Feira das Nações
Pedimos com carinho a ajuda de cada
membro da igreja a participar dessa obra de
amor, através de doações que serão vendidas
na Feira das Nações desse ano. Dê aquela
olhada nos armários e separe algo que possa
abençoar alguém, lembrando sempre daquela
orientação: DOE ALGO QUE VOCÊ
COMPRARIA! Não temos espaço físico na
igreja para guardar muitas coisas,  daí pedimos
carinhosamente, que os irmãos NÃO
TRAGAM: peças de decoração, máquinas
fotográficas antigas, rádios, utilidades
domésticas, livros, eletrodomésticos, roupa de
cama, mesa e banho, perfumes, cremes... Se
algum irmão quiser doar itens desse tipo,
podem procurar a Junta Diaconal. Mas afinal,
O QUE PODE SER DOADO? Roupas,
Calçados, Casacos, Gorros, Lenços, Bolsas,
Malas, Mochilas, Cintos, Brinquedos,
Gravatas... Valem itens para adultos, idosos,
teen, crianças e bebês! Sempre dando aquele
olhar de carinho antes de doar! Por favor,
tragam tudo lavado, consertado,
costurado, colado, passado, limpo e
cheiroso! Não temos como restaurar as peças!
Nem onde lavar! Preparar o item antes de
trazer já é trabalho missionário... Traga sua
sacola identificada: BAZAR MISSIONÁRIO.
Podemos contar com a ajuda dos irmãos?

Estudo Bíblico de Quinta-feira
Todas as quintas-feiras a nossa Igreja se reúne
em estudo da Palavra de Deus, às 18:30h.
Excepcionalmente na próxima 5ª feira, dia
20/03, por conta do feriado de Corpus
Christi não será realizada a programação.
Agradecemos o carinho dos irmãos e
pedimos que divulguem a informação.

Nota para o Boletim da IPRJ
Em virtude do feriado do dia 20/06,
Corpus Christi, solicitamos aos líderes das
Sociedades Internas, Ministérios e
Comissões que desejarem inserir notas no
boletim do dia 23/06, antecipem o envio
da matéria para o dia 18/06, até às 12h.
Após este horário, as notas não entrarão mais
no boletim! Favor atentar ao prazo de
entrega do material para o boletim.

Corrida – Circuito Rio Antigo, domingo,
dia 30/06
Como forma de ajudar a planejar sua vinda
para a nossa Catedral, informamos que
mesmo havendo a corrida, você terá como
chegar. Nos murais de nossa Igreja estará a
rota da corrida e os caminhos pelos quais
você conseguirpa chegar para louvar ao
Senhor na sua casa de oração. Você também
pode se informar na Secretaria da Igreja e
com a Gerência Operacional, a fim de
planejar a sua vinda. No próximo domingo,
publicaremos um mapa com rotas
alternaticas para a sua chegada. “Quem falha
em planejar, está planejando falhar”, por
isso planeje e venha louvar ao Senhor.

Hoje é o DIP – Dia da Igreja Perseguida
O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um
dia de intercessão pelos cristãos perseguidos
ao redor do mundo. Igrejas do Brasil inteiro
dispõem seus cultos ou partes deles para fazer
algo em prol de quem é perseguido por amor
a Cristo. Estima-se que, atualmente, cerca de
215 milhões de cristãos enfrentam algum tipo
de hostilidade e perseguição religiosa pelo
simples fato de seguir a Cristo. Essa
intolerância acontece de várias maneiras: por
meio do governo, da sociedade e,
principalmente, da família. E as consequências
da fé são, muitas vezes, encarceramento,
agressões físicas e psicológicas, ameaças, perda
de emprego, além da morte. Paulo pediu
oração por livramento aos crentes de Roma
(Rm 15.30,31). A oração, sem dúvida, é a arma
mais poderosa que temos e não podemos nos
omitir quanto ao seu uso. Este ano,  o nosso
clamor e ação será em favor dos cristãos
perseguidos da Coreia do Norte, país mais
fechado para o evangelho. A estimativa é que
haja 300 mil cristãos na Coreia do Norte, cerca
de 1,2% dos mais de 25 milhões de habitantes.
Se descoberto, o cristão é levado para campos
de trabalho forçado ou até mesmo morto.
Encontrar-se com outros cristãos é quase
impossível. O Ministério de Missões da nossa
Igreja levará um momento de reflexão nos
cultos, mas também de intercessão para que o
Senhor fortaleça nossos irmãos perseguidos a
perseverar em firmes no evangelho. 



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 16 Jun 19 -  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.

Próxima semana:
Dom 23 Jun 19 -  Equipe A: Mário Sérgio,
Sérgio Branco, José Arteiro, José Vinicius,
Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Rejane
Queiroz, Walter Cascardo, 
João Márcio (Púlpito 8h), 
Jerson Neto (Púlpito 10h30), e
João Henrique (Púlpito 19h).  
Qui 27Jun19 – José Vinicius.

Reunião Extraordinária - Convocamos
toda a Junta Diaconal para Reunião
Extraordinária nesta segunda-feira dia 17/
06/2019 às 19hs, para tratarmos de
importantes assuntos. Contamos com a
presença de Todos os diáconos e auxiliares
de diaconia.

Aniversário da Junta Diaconal -  No
próximo mês de Julho, nossa Junta Diaconal
estará comemorando mais um aniversário.
Nossa diretoria está preparando um mês
repleto de programações para abençoar a
nossa Junta Diaconal e a toda a nossa amada
Igreja. Na sexta-feira, dia 12/07, às 19:30h,
teremos um culto especial com o Cantor
Asaph Borba e em breve divulgaremos mais
programações. 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

Deptºs Dorcas  reunião hoje  às 16.h.30 sala
da SAF.

Deptº Eunice– reunião hoje, às 17h. Sala
da  Rampa.

Deptº Ebenezer–    reunião dia 19, quarta
-feira, às14h.30 na Igreja.

Deptº Helen Simonton— reunião dia 19,
quarta-feira,às 14h30 na casa da Célia.

Deptº Ana e Lidia–  reunião dia 19, quarta-
feira, às 14h.30 na Igreja.

Jejum e Oração -  dia 18 , às 8h.  Venha
participar.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE

“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

Reunião de Testemunho e Oração:
Ocorreu no último dia 11 de junho e

Liturgia

“CONSAGRAÇÃO AO

 CORDEIRO DE DEUS”

Leitura Uníssona: “Bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo
pecado é coberto. Bem-aventurado o
homem a quem o SENHOR não atribui
iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todo o dia. Porque a
tua mão pesava dia e noite sobre mim, e
o meu vigor se tornou em sequidão de
estio. 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.” (Salmo 32.1-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“COMUNHÃO

COM O CORDEIRO.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

268 HNC – “Redenção”

Ministração do Vinho

Cântico – “Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida;
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui.

Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

“... CRESCEI NA GRAÇA E NO

CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E

SALVADOR JESUS CRISTO ”
II PE 3.18

Cântico: “Maravilhosa Graça”

Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus
Como o firmamento e sem fim

É maravilhosa. É tão grandiosa
É suficiente para mim.

É maior que a minha vida inutil.
E maior que o meu pecado vil.

O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

Maravilhosa graça! Traz vida perenal
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz
O seu  poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Sociedade Internas

contamos com a presença do casal Beth
Sabino e Adeclen. Um exemplo de
perseverança, de esperança no
cumprimento das promessas de Deus, que
se perpetuam no relacionamento desse
amado casal. Invista em seu casamento e na
sua família, participando das atividades do
ECCC!

Próxima Reunião Mensal – 25 de Junho:
Dentro da temática anual “Esperança em
Tempo de Crise”, teremos mais uma
oportunidade de sermos ministrados pela
Palavra do Senhor em prol do Casamento
e da família. Nossas Reuniões Mensais
são abertas para toda a Igreja, pois
tratamos de assuntos edificantes para a
construção de relacionamentos familiares
sadios.

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.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Nesse domingo não teremos nossa
devocional, nem a EBA, pois estaremos no
nosso intercâmbio!

Acampa de inverno!- O tema do nosso
próximo acampamento já foi lançado:

Somos Um! E acontecerá nos dias 24 a 28
de julho, em Bananal. Quem puder nos
ajudar com bolsas para aqueles que não têm
condições de pagar, fale com a Tia Zô ou
com a Mis. Leninha Maia, você pode
abençoar uma vida! Pedimos também à
igreja orações para que tudo ocorra bem!

Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os
primeiros grupos iniciaram! Com duração
de 2 meses com 1 aula por semana com tia
Leninha. Maiores informações com a
Diretoria da UPA. Vale a pena investir hoje!

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

UPH
União Presbiteriana de Homens

Aniversário: hoje tem uma reunião
devocional toda especial: é a comemoração
do aniversário de 59 anos da nossa querida
sociedade! Que benção o trabalho dos

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“DIGNO É O CORDEIRO QUE FOI

MORTO DE RECEBER... A HONRA, A
GLÓRIA, E O LOUVOR.” AP 5.12

Prelúdio

Litania de Adoração: 
Dirigente: “Ele nos libertou do império

das trevas e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão dos pecados. Este
é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação;”
(Colossenses 1.13-15)

Homens: “Pois, nele, foram criadas todas
as coisas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam
soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio
dele e para ele. Ele é antes de todas as
coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça
do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o
primogênito de entre os mortos, para em
todas as coisas ter a primazia,”
(Colossenses 1.16-18)

Mulheres: “Porque aprouve a Deus que,
nele, residisse toda a plenitude e que,
havendo feito a paz pelo sangue da sua
cruz, por meio dele, reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra,
quer nos céus.” (Colossenses 1.19-20)

Presbíteros: “Ora, àquele que é poderoso
para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério
guardado em silêncio nos tempos
eternos,” (Romanos 16.25)

Pastores: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo

o mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Romanos 16.26)

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

“CONSAGRAÇÃO AO

CORDEIRO DE DEUS.”

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)

49 HNC – “Sempre Vencendo.”

Oração de Consagração: Diac. Roberto
Azeredo

Pastorais

“HABITE, RICAMENTE, EM VÓS A

PALAVRA DE CRISTO...” CL 3.16

Leitura Bíblica: Presb. Jorge Apocalypses
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Ivo Mozart



homens nesta igreja! Louvado seja o Senhor
pela nossa UPH! Venha participar da
devocional. Teremos a presença do nosso
querido pastor, Rev. Renato Porpino, que
compartilhará a Palavra de Deus conosco.
Logo após, teremos um momento de
confraternização celebrando o nosso
aniversário com um delicioso bolo. Te
aguardamos hoje na sala da UPH, às 17h30.

Federação: o 4º dia da conferencia “Adão,
onde estás?” já tem data e local! Será no dia
27/06, na Igreja Presbiteriana Luz do
Mundo. Convocamos todos os homens da
igreja para participarem deste edificante
evento! Não perca!

OÁSIS
Movimento Oásis

OASIS   16/06/19
Agradecimento: Agradecemos ao nosso
pastor, Rev Renato Porpino por sua alegria,
carinho, e ministração ao Movimento Oásis
por ocasião da nossa tarde devocional . Deus
o abençoe.

Reunião de Oração: Segundas feira às
18:30h nos reunimos para orar com a família
da fé, colocando no altar do Senhor nossas
petições em favor da nossa igreja, família ,
país e nossos projetos.

Ensaio do Grupo de louvor: Toda
Quarta – feira, às 17h , estaremos
ensaiando novos hinos para louvarmos ao
Senhor com alegria. Não falte!

Bazar: Agradecemos as doações  de roupas,
bijuterias, e outros itens, já recebidos, para

serem vendidos no nosso próximo bazar
em prol do aniversário do Oásis.
Continuamos aguardando outras doações.
Contribua! Contamos com sua participação.

Convite: Você  já conhece o Movimento
Oásis? Sabe qual é a sua  Missão?  Sabe qual
é o seu perfil? Não deixe para depois venha
já nos conhecer e ser igreja conosco. Seja
muito bem vindo!!

ECOS DA CATEDRAL

Seguimos perseverando.  
Iniciamos, nessa semana,  uma nova série de
estudos para os nossos grupos. Falaremos
sobre Sabedoria de Vida e, lógico, que
estaremos nos baseando, principalmente,
no livro de Provérbios. Vai perder essa
oportunidade de crescer? Faça contato
conosco:

ecos@catedralrio.org.br.
Você será muito bem recebido por um
dos nossos ECOS. 

Ministério de Intercessão
Convida a Igreja para a vigília no
próximo dia 28 de julho de 2019 (sexta-
feira), das 18h às 24h. O tema é
OLHANDO PARA O ALTO.
“...Olhando firmemente para o Autor e
Consumador da fé, Jesus, o qual, em
troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da
ignomínia, e está assentado à destra do
trono de Deus.”  Hebreus 12:2. Venha
perseverar em oração conosco!

Liturgia

EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Denilson Sevilha
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. André Monteiro

“DEDICAÇÃO

E ENVIO”

Cântico: “Um só rebanho”

Um só rebanho,
Um só Pastor.
Uma só fé
Em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito
Adoramos a Ti!
E num só Espírito
Adoramos a Ti!

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Fruto, ó Senhor,
Deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas,
Bendito Jesus!
Louvado sejas,
Bendito Jesus!

Um só rebanho,
Um só Pastor,
Sim, esperamos,
Por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou e
Por nós quis morrer!
Quem nos amou e
Por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia
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Anotações

 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1

Prelúdio
Chamada à Adoração: “Aleluia! De todo

o coração renderei graças ao SENHOR,
na companhia dos justos e na assembleia.”
(Sl 111.1)

Dirigente: “Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os
que nelas se comprazem.” (Sl 111.2)

Todos: “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Sl 111.3)

22 HNC – “Os Céus proclamam.” –
1ª e 2ª estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

336 HNC – “Transformação”

Oração de Consagração: Diác. George
Whashington

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS,
À 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: Presb. Dário Porto
Grupo Vocal Soli Deo

Mensagem: Rev. Renato Porpino

“... GRAÇA SEJA COM

TODOS VÓS”
TITO 3.15

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E
LOUVOR.”

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,

e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do SENHOR e
meditar no seu templo.”                 (Sl 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Sl 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e desfalece
pelos átrios do SENHOR; o meu
coração e a minha carne exultam pelo
Deus vivo!” (Sl 84.2)

Coral: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Sl 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Sl 84.4)

9 HNC – “Aleluia ao Deus Trino.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E

CONSAGRAÇÃO.”

Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o

reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força
e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. Agora, pois, ó nosso
Deus, graças te damos e louvamos o teu
glorioso nome. Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que
pudéssemos dar voluntariamente estas
coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas
mãos to damos. (I Cr. 29.11-14)

318 HNC – “Ceifeiros do Senhor.”

Oração de Consagração: Au. Diac. Iracema
Maia

Pastorais

“CONTRIÇÃO E
INTERCESSÃO.”

Dirigente: “Por esta causa, me ponho
de joelhos diante do Pai, 15 de quem
toma o nome toda família, tanto no
céu como sobre a terra.” (Ef 3.14-15)

Congregação: “Ora, àquele que é
poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, conforme o seu poder que
opera em nós, 21 a ele seja a glória,
na igreja e em Cristo Jesus, por todas
as gerações, para todo o sempre.
Amém!” (Ef 3.20-21).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral


