
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 –
23.06.2019
Hoje, no culto matutino, às 10:30h, recebemos
com carinho em nosso púlpito, como
mensageiro da Palavra de Deus, o Rev. Evaldo
Beranger.  O amado irmão é conhecido de
nossa igreja e pastoreia a Igreja Presbiteriana Luz
do Mundo em Laranjeiras. Desejamos ao ilustre
irmão e a sua esposa Beatriz a continuidade das
bênçãos do Senhor. Às 19h, no culto vespertino,
teremos o privilégio de receber o Rev. Seung
Hee Lee, presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana da Coreia. Atualmente as
10 mil igrejas plantadas na Coreia no Sul contam
com cerca de 4 milhões de membros. É um
privilégio tê-los conosco neste dia. Sintam-se à
vontade entre nós.

Ministério de Intercessão
Convida a Igreja para a vigília no próximo
dia 28/06/2019 (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!

Propósito de Oração por nossas famílias
No próximo domingo, dia 30.06, às 19h,
encerraremos os 30 dias de propósito de
oração por nossas famílias. Faça deste dia
especial uma oportunidade para convidar
o seu familiar. Juntos adoraremos ao Senhor,
e receberemos dele a Palavra que é viva e
eficaz. Durante 30 dias, a Catedral
Presbiteriana do Rio tem estado em
constante oração clamando 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.
Participe! Convide seus familiares e juntos,
aos pés do Senhor, vamos clamar a Deus
pela nossa casa.

Acampamento da Mocidade
A nossa UMP retornará hoje do
Acampamento de Inverno realizado no Vale
de Bênçãos. Os nossos jovens estiveram
reunidos em retiro espiritual entre os dias
19 e 23 de junho. O tema proposto foi:
#TBT – “Quero trazer à memória o que
me pode dar esperança.” O nosso pastor
Renato Porpino e o pastor Raphael  Chedid
foram os palestrantes do acampamento.
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Em Seus Braços

Estarei sempre com vocês,
vocês serão meu povo e eu serei o

seu Deus Lv.  26. 12

Você se lembra de ter vivido, na infância, a experiência de dormir no sofá e acordar
em sua cama no dia seguinte pela manhã? É impressionante que isso tenha acontecido e
não nos tenhamos atentado para como esse fato tenha se dado tantas vezes... Não foi um
passe de mágica, não foi por tele transporte, nem sonambulismo... Alguém que o ama
tomou você nos braços e o levou cuidadosamente, enquanto dormia, para a cama.

A respeito de nossa relação com Deus, existe a promessa de que o Senhor está e
estará para sempre conosco. O nosso Pai, que nos criou e amou, sempre esteve presente,
a cada momento, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Esse Pai amoroso nos tem
tomado nos braços em meio às noites da vida e nos tem levado para mais perto d’Ele, a
fim de estarmos seguros.

Mesmo que você tenha medos, angústias e não consiga perceber  a presença d’Ele,
o Senhor permanece sempre ao seu lado (essa é a Sua promessa). Apesar de, às vezes,
parecer que caminhamos sós, essa falsa impressão se dá em razão das nossas limitações e
fraquezas. Não há quebra de promessa! Ele sempre está conosco!

Se sua alma está pedindo socorro? Se você está inseguro e preocupado? Essa pode
ser uma noite escura da sua vida... Porém, ouse descansar e confiar no Pai! Lembre-se do
Salmo 127. 2: “aos seus amados Ele o dá enquanto dormem”. Há Alguém que tem a sua vida na
palma de Suas mãos (Isaías 49. 16) e nada pode mudar isso. Enquanto você descansa
n’Ele, o Pai trabalha por aqueles que n’Ele esperam (Isaías 64. 4).

Portanto, devemos, pela fé, ter a certeza de que acordaremos seguros, guardados e
sabedores de que, na companhia do Pai, as noites passarão e certamente desfrutaremos da
alegria que vem ao amanhecer. Creia! O Pai tem você nos braços!

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja



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, mas o prazo tá
acabando: só até o dia 30 Junho (próximo
domingo), 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
Hoje, 23 de Junho, às 13:00h.  Faremos uma
rápida reunião com os todos os Professores e
os secretários das Classes da EBD Adulto na
sala do Conselho, a fim de ajustarmos a
coordenação das atividades da EBD Adulto.
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.

Aconteceu Intercâmbio  UPA Rio e Serra
ES - Foram dias abençoados! Fomos
recebidos com muito carinho.  Tivemos a
maravilhosa recepção de toda Igreja IP
Laranjeiras, Serra,   onde pastoreia o pastor
Davison Torres que é  muito amigo da
Catedral. O amor foi tão grande que
"ficamos como quem sonha". Nossa Mis.
Leninha Maia levou as mensagens e também
contamos com a presença do Presb. Ruy,
conselheiro  da UPA Rio, coordenadora
Zoraya Lemos e Claudia Rego. Muitos
adolescentes se renderam a Jesus.
Agradecemos a todo apoio e oração  da
Igreja.

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 conseguirá chegar para louvar ao
Senhor à casa de oração. Você também pode
se informar na Secretaria da Igreja e com a
Gerência Operacional, a fim de planejar a
sua vinda. (Na próxima página está
publicado um mapa com rotas alternativas
para a sua chegada.) “Quem falha em
planejar, está planejando falhar”, por isso
planeje e venha louvar ao Senhor.

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.

XXI FEIRA MISSIONÁRIA DAS
NAÇÕES
10 de agosto (sábado), das 10 as 16 horas.
Você terá a oportunidade de viajar por
diversos países sem tirar os pés da Catedral.
Teremos diversas associações missionárias,
barracas com comidas típicas, entrevistas,
participações musicais, Terra das Crianças,
Bazar Missionário e muitos mais...
Toda arrecadação será encaminhada para
Missões.  Convide seus amigos   e participe,
pois, UM MUNDO DE BENÇÃOS
ESPERA POR VOCÊ!



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 23Jun19 -  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.

Próxima semana:
Dom 30Jun19 -  Equipe B:
Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Carlos Candido, David
Pereira, Rosibeti Silva, Thiago Castilho,
João Luiz (Púlpito 8h),
Luiz Henrique (Púlpito 10h30), e
Rodrigo Nobre (Púlpito 19h).
Qui 27Jun19 – Luiz Henrique.

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:

01/07 - Reunião Ordinária da Junta
Diaconal

08/07 - Jantar Comemorativo para a
Junta Diaconal

12/07 - Culto de Gratidão com o louvor
e palavra do Pastor Asaph Borba

21/07 - Dia de Ação Social na Igreja
27/07 - Workshop de Serviço Diaconal
28/07 - Culto Vespertino dirigido pela

Junta Diaconal. Contamos com a
presença de toda nossa Junta Diaconal
e contamos com a oração de toda
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 Ilka Paiva– reunião dia 26,
quarta-feira, às 15h. Falar com a
coordenadora.

Reuniâo Executiva— reunião dia 27,
quinta-feira, às 14h.30,  sala do
Conselho.

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 Mensal – 25 de Junho,
próxima 3ª feira, às 20h: 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

Sociedade Internas

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 de 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

Neste domingo, às 18h teremos o Point
UPA-Rio, onde lancharemos e será um
momento de muita comunhão, e depois
nos encaminharemos para o culto!

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 tem condições de pagar,  fale com
a Tia Zô ou com a Mis. Leninha Maia,
você poder 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

59 anos: na semana passada
comemoramos o aniversário da nossa
UPH. Foi bênção! O nosso querido
pastor, Rev. Renato Porpino, esteve na
nossa reunião devocional trazendo a
Palavra de Deus. E após ainda tivemos
um delicioso bolo (personalizado com
o simbolo da UPH!) para celebrarmos.
Toda honra e glória a Deus pela UPH-
Rio!

E o Adão?: é nesta semana! O 4º dia do
evento “Adão, onde estás?” acontecerá



no dia 27/06 (nesta quinta!), às 19h30
na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo.
O pregador da noite será o Rev. José
Mirabeau! O endereço da igreja é: Rua
Pereira da Silva, 575 - Laranjeiras.

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de oração nos lares.
Agradecemos às irmãs Rosane e Irani
por receberem nos seu lares a  nossa
reunião de oracão. Se você desejar viver
este momento de oração, pelo seu lar e
sua família, agende com a nossa
presidente Bernadete. Oásis orando
pelas famílias.

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

Bazar: Estamos trabalhando para o
nosso bazar,   em prol do aniversário do
Oásis. Aguardamos as suas doações,
para abençoar vidas, dê roupas, sapatos
e bijouterias. Contribua! Contamos com
sua participação.
                                                                                                                                                                                                                                                                
Convite: Você  já conhece o Movimento
Oásis?  Então venha participar de uma
das nossas atividades. Não deixe para
depois venha já nos conhecer e ser igreja
conosco. Seja muito bem-vindo!!

ECOS DA CATEDRAL

Você sabe de que forma o evangelho é
mais propagado? Através dos
RELACIONAMENTOS. Esta
informação é confirmada por uma
pesquisa recente. Conclusão: fale do
Evangelho a quem está perto de você.
O ECOS é uma excelente ferramenta
de evangelismo. Certamente, você
lembrou de alguém! Convide-o para ir a
seu ECOS.
Lembrando que nosso contato é:
ecos@catedralrio.org.br.

!

MISSÃO CAIUÁ- Reunião na próxima 3a.
Feira 25 de junho às 14hiras no Salão
Álvaro Reis. O mensageiro será o Rev
Renato Porpino. Venha conhecer a obra
missionária entre os povos indígenas.
Todos estão convidados!

Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

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

Prelúdio
Chamada à Adoração: “Os céus

proclamam a glória de Deus, e o
firmamento anuncia as obras das suas
mãos.” (Salmo 19.1)

Dirigente: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite.” (Salmo 19.2)

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!

Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Sl 8.1)

26 HNC – “Ao Deus Grandioso”
 1ª e 2ª estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

177 HNC – “Firme nas Promessas”
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. João
Márcio

Pastorais

“DA OUVIDOS, O DEUS, A MINHA

ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI.” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta
Solista: Jonas de Souza

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“... GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS”
TITO 3.15

Cântico: “Oferta de amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO

E LOUVOR.”

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Bom é render graças ao

SENHOR e cantar louvores ao teu nome,
ó Altíssimo.” (Salmo 92.1)

Mulheres: “anunciar de manhã a tua
misericórdia e, durante as noites, a tua
fidelidade.” (Salmo 92.2)

Homens: “com instrumentos de dez
cordas, com saltério e com a solenidade
da harpa.” (Salmo 92.3)

Coral: “Pois me alegraste, SENHOR, com
os teus feitos; exultarei nas obras das tuas
mãos.” (Salmo 92.4)

Todos: “Quão grandes, SENHOR, são as
tuas obras! Os teus pensamentos, que
profundos!” (Salmo 92.5)

10 HNC – “A Criação e seu Criador”

Cântico – “Não a Deus Maior”

Não há Deus maior,
Não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande
Como o nosso Deus!

Criou os céus, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor!  (4 vezes)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO.”

Leitura Uníssona: “Fez também Jacó um
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me
guardar nesta jornada que empreendo, e
me der pão para comer e roupa que me
vista, de maneira que eu volte em paz
para a casa de meu pai, então, o
SENHOR será o meu Deus; e a pedra,
que erigi por coluna, será a Casa de Deus;
e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo.” (Gênesis
28. 20-22).

307 HNC – “Ceifeiros do Senhor.”

Oração de Consagração: Diác. Jerson Neto

Pastorais

“CONTRIÇÃO

E INTERCESSÃO.”

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças.” (Filipenses 4.6)

Congregação: “E o meu Deus, segundo a
sua riqueza em glória, há de suprir, em
Cristo Jesus, cada uma de vossas
necessidades.” (Filipenses 4.6)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Guaraci Sathler
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Evaldo Beranger

“DEDICAÇÃO

E ENVIO”

Cântico: “Satisfação”

Satisfação é ter a Cristo
Não há melhor prazer já visto.
Sou de Jesus e agora eu sinto
Satisfação sem fim.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

Sim paz real,
Sim gozo na aflição

Achei o segredo
É cristo no coração

Satisfação é nova vida
Eu com Jesus em alegria
Sempre cantando a melodia
Satisfação sem fim.

Satisfação é não ter medo
Pois meu Jesus virá bem cedo
Logo em Glória eu hei de vê-lo
Satisfação sem fim.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO,
EU CANTAREI LOUVORES.” (SL 92.)

Prelúdio: “Pra Onde Iremos?’’

Litania de Adoração: 
Dirigente: “Rendei graças ao SENHOR,

invocai o seu nome, fazei conhecidos,
entre os povos, os seus feitos.” (Salmo
105.1)

Congregação: “Cantai-lhe, cantai-lhe
salmos; narrai todas as suas maravilhas.”
(Salmo 105.2)

Dirigente: “Graças te rendemos, ó Deus;
graças te rendemos, e invocamos o teu
nome, e declaramos as tuas maravilhas.”
(Salmo 75.1)

Congregação: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR.” (Salmo 135.1)

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

Cântico  – “Ele é Exaltado’’

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus
Eu o louvarei

Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado
O Seu nome louvarei

Ele é o Senhor
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome

Cântico  – “Adoração sem 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 (2x)
Meu desejo é te adorar
Mais e mais (2x)

Sem limites me entregarei
Te adorarei, maravilhoso Deus

Mais que palavras,
Te dou meu coração
Receba o melhor da minha adoração

Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM ALEGRIA

EM VOSSO CORAÇÃO.”
(CL 3.16)

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

Liturgia

Cântico  – “Entrega’’

Te dou meu coração,
E tudo que há em mim.
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei!

Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou.
O orgulho vou trocar
Pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.

Eu canto esta canção
de entrega a Ti, Jesus,
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
A Teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria,
Partilhando Tua dor.

Oração de Consagração: Diac. João
Henrique

Pastorais

“BUSCAR-ME-EIS E ME ACHAREIS

QUANDO ME BUSCARES DE TODO O

VOSSO CORAÇÃO” (JR 29.13)

Motivos de Oração
Cântico  – “Amor que enche’’

Mesmo na escura noite
Correrei pra ti, meu pai
Tens o que preciso
És quem eu procuro
Mesmo se em meio a dor
Esperarei em ti, meu pai
Tens o que preciso
És quem eu procuro

És o amor que enche as lacunas do meu ser
És o amor que transborda os profundos
vãos
És bondade que atrai com irresistível graça
Eu te dou tudo o que sou
Eu espero em ti (3x)
E te dou tudo o que sou

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

MOMENTO DE INTERCESSÃO

PELA FAMILIA

“HABITE, RICAMENTE, EM VÓS A PALAVRA

DE CRISTO...” CL 3.16

Leitura Bíblica: Presb.

Cântico  – “Lugar Secreto’’

Tu és tudo o que eu mais quero
O meu fôlego, Tu és
Em Teus braços, é o meu lugar
Estou aqui, estou aqui

Pai, eu amo Sua presença
Teu sorriso é vida em mim
Eu seguro em Suas mãos
Confio em Ti, confio em Ti

Quero ir mais fundo
Leva-me mais perto
Onde eu Te encontro
No Lugar Secreto
Aos Teus pés, me rendo
Pois a Tua Glória quero ver

Tudo o que eu mais quero é Te ver
Me envolva com Tua Glória e poder
Tua majestade é real
Tua voz ecoa em meu ser

Mensagem: Rev. Seung Hee Lee, presidente do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana na Coreia

“... CRESCEI NA GRAÇA E NO

CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E

SALVADOR JESUS CRISTO ”
II PE 3.18

Cântico: “Eu vou seguir com fé’’

O meu Deus é maior que os meus
problemas
Eu não temerei
Com Jesus eu vou além



Ainda que a figueira não floresça
E não haja frutos na videira
Eu não temerei não!

Eu sei que para além das nuvens
O Sol não deixou de brilhar
Só por que a terra escureceu

A minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus
É ele que me fortalece!
Eu vou seguir com fé
Com meu Deus eu vou
Para a rocha mais alta que eu

Eu sei pra onde vou
Como águia vou
Nas alturas sou filho de Deus
O meu Deus sabe tudo que eu preciso
Pra sentir a paz
Dentro do meu coração

Ainda que a Lua adormeça
E não haja o brilho das estrelas
Eu não temerei não
Eu sei que para além das nuvens
O Sol não deixou de brilhar
Só por que a terra escureceu

A minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus
É ele que me fortalece!
Eu vou seguir com fé
Com meu Deus eu vou
Para a rocha mais alta que eu
Eu sei pra onde vou
Como águia vou
Nas alturas sou filho de Deus

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “És meu Deus’’

Do céu, Tu olhas para mim
Do céu, me enxergas bem
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse
olhar

Do céu, me proteges do mal
Do céu, me ouves também

E se eu chamo, “Ó, Pai, onde estás?”
Tu respondes, “Estou contigo”
Não te deixo sozinho, filho

Se eu caminhar pelo fogo
Não me queimarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

Se eu caminhar sobre as águas
Não afundarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

És meu Deus e em Ti confio
És meu Deus e em Ti confio
És meu Deus e em Ti confio
És meu Deus e em Ti confio

Do céu, me proteges do mal
Do céu, me ouves também
E se eu chamo, “Ó, Pai, onde estás?”
Tu respondes, “Estou contigo”
Não te deixo sozinho, filho

Se eu caminhar pelo fogo
Não me queimarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

Se eu caminhar sobre as águas
Não afundarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

És meu Deus e em Ti confio
És meu Deus e em Ti confio
És meu Deus e em Ti confio

E no deserto, minha provisão
Tu serás
Me leve em Teus braços
Se eu me cansar

És meu Deus, em Ti confio
Sim, és meu Deus e em Ti confio
És meu Deus, em Ti confio
És meu Deus, em Ti confio

Recessional

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 Fraga, Rosa Ferreira Bessa.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Carla Cristina de Souza Cortes; Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro; Elio Freire
Sardinha; Joana Angélica Pereira Antônio; Luiza Araújo Werner; Maria Lúcia Wanderley
de Andrade; Raquel de Ramos Malafaia; Presb. Ruy Fonseca Coelho.

Seg 24: Claude Antoine da Silva Amaral; Gabriel Lira dos Santos Oliveira Martins; Gabrielle
de Oliveira Pereira; João Batista Rodrigues; Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos; Lethicia
Santos Leal;

Neila do Amaral Moreira; Susana Balmant Emerique Simões; Zau Sebastião Manuel.
Ter 25:. Angela Maria da Silva Rangel; Giselda Motta Nunes; Guilherme Miranda Araújo;

Maria da Glória Toledo Rodrigues; Rosane Nalbones Barbosa Rosa; Sandra Medeiros
Rangel; Vera Lúcia de Lima.

Qua 26:. Gabriel Cunha de Barros Santos; Janete Monteiro; Jorge Teixeira Monteiro; Diác.
Leonardo Nicácio Trindade; Lindinalva Simoes dos Santos.

Qui 27: Luíz Carlos de Freitas; Marlenice Lima Vieira dos Santos; Neli da Silva Mendel
Castelano.

Sex 28: Presb. Denilson Laurentino Sevilha; Gabriel Gustavo de Lima Soares; Genivalda
Nunes Silva; Laura Amaral dos Santos; Sérgio Paula Fraga; Tatiana Coutinho Machado
Chaves.

Sáb 29:. Presb. Adibe Vieira dos Santos ; Daniela Matera do Monte Lins Gomes; Geruza
Pereira Monteiro; Lucas Regis Ouverney; Paulo Barros Albuquerque Filho; Paulo Bruno;
Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva; Paulo Vendrami; Pedro dos Santos Leopoldo.

Aniversário de Casamento
Ter 25:. Rosaldo Paulo de Lemos e Elvira Menezes de Lemos; Marcos Antônio do Rosário

Cordeiro e Maria Odette Eletherio Cordeiro.
Qua 26:. Nelson Cardozo Souza e Vera Lúcia Vieira Souza; Elza Pereira Cravo e Sérgio

Cravo;
Presb. Peter Walker Tenney e Denise Mateus Tenney.
Qui 27: Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza e Raphaela Machado da Costa Inácio de

Souza.

Segunda-feira 24: João 13.3-17
Terça-feira 25: Deuteronômio 6.1-9
Quarta-feira 26: Gênesis  1.24-31
Quinta-feira 27: Tiago 5.13-18

Sexta-feira 28: Romanos 7.14-25
Sábado 29: Tiago 2.14-26
Domingo 30: Lucas 13.1-9



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Alex Barbosa; 19 horas: Rev.
André Aureliano (Missionário)

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Iaco Lobo 10h30min: Presb. Johannes Gaiser 19 horas: Presb.
Jorge Apocalypse

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Andréa Simões - Mary Liz Noite:

Por Ele e Para Ele

Quando lemos passagens que tenham o termo “tudo” ou “todas”, muitas
vezes não conseguimos enxergar a dimensão dessas palavras.
Paulo diz em Colossenses 3:17, que tudo que fazemos ou dizemos deve ser em
nome de Jesus, ou seja,  as nossas mais simples ações devem ser por Ele e para Ele
e com gratidão. Independente de onde estamos ou do que fazemos.

Isso me fez refletir: será que todos os meus pensamentos e atitudes condizem
com o que, e principalmente com quem eu digo seguir? Será que as pessoas ao
meu redor percebem a gratidão no meu coração por saber que tenho alguém que,
mesmo eu sendo falha, pecadora e sem merecimento algum de coisa alguma, ainda
assim me ama ao ponto de entregar seu filho por mim?  

Nós nunca seremos perfeitos, e Deus sabe disso. Mas Ele nos convida a
buscá-Lo mais e mais, e através de Cristo podemos ter um relacionamento cada
vez mais estreito com Ele. E não importa quanto tempo de caminhada temos, seja
um dia, seja uma vida inteira, Deus sempre tem algo novo para nos mostrar e
ensinar.

Se permitirmos o agir de Deus em nossa vida, seremos mais parecidos com
Ele a cada dia, fazendo tudo para adorá-Lo e agradecê-Lo.

Giulia G. Cascardo Bragança.

—————
>> Estamos de volta!! - Na próxima sexta-feira, 28/06, às 20h, se Deus quiser,
estaremos juntos no Culto Jovem! Tempo precioso para darmos o nosso melhor ao
Senhor, ouvirmos a sua Palavra e estarmos em comunhão uns com os outros!
Vem!!! 
>> Fique por dentro das nossas programações. Siga a UMP nas redes sociais.
Facebook e Instagram @umprio


