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

Reunião do Conselho
Próxima quarta-feira, dia 03/7, às 18h,
prosseguiremos a pauta. Pastores e
presbíteros estão convocados.

Convocação da Assembleia Geral
Ordinária  - AGO.
O Conselho convoca à Igreja para reunir-se
em Assembleia Geral Ordinária, na quinta-feira,
dia 11 de julho de 2019, às 18:30h, conforme
art. 9 da CI/IPB com a seguinte pauta: 1 –
Ouvir, para informação, os relatórios do
movimento da Igreja no ano anterior; 2 –
Tomar conhecimento do orçamento para o
ano em curso; 3 – Eleger secretário da
assembleia. Você, que é membro da igreja, deve
participar desse ato administrativo.

XXI  Feira das Nações da Catedral
Celebraremos 21 anos da nossa festa
missionária que acontecerá no  dia 10 de
agosto  aqui na igreja das 10h às 16h. Todas
as sociedades internas da igreja estão
envolvidas e teremos ainda diversas
associações missionárias e outras igrejas
participando conosco. Não fique de fora!  
Convide amigos!  Um mundo de bênçãos
espera por você! 
 

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.
Alex Barbosa.  O amado irmão já foi pastor
auxiliar em nossa igreja e hoje pastoreia a Igreja
Presbiteriana do Grajau. Desejamos ao ilustre
irmão e sua a esposa Claúdia a continuidade
das bênçãos do Senhor. Às 19h, no culto
vespertino, temos o privilégio de receber o
Missionário Rev.  André Aureliano e sua
digna esposa Marcelle. Amados irmãos é
um privilégio tê-los conosco neste dia.
Sintam-se à vontade entre nós.

Bazar Missionário para a Feira das
Nações
Vamos arrumar o armário? Nessa hora
percebemos que já não usamos muitas coisas
e que podem abençoar outras vidas.
Estamos precisando de   roupas, sapatos,
bolsas, bijuterias, gorros, mochilas, cintos,
brinquedos, casacos,  etc em bom  estado e
limpos. Basta identificar que é para o Bazar
e encaminhar para a sala da Leninha. Todo
o valor arrecadado será destinado para
Missões. Participe! Será uma bênção contar
com a sua colaboração em amor.
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Somos corpo

“Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.” Atos 2.44

“A união faz a _____” . Você certamente é capaz de completar essa lacuna. Ao se pensar
nesse dito popular, normalmente se pensa - para preencher a lacuna - na palavra força, ou
alguma outra de caráter igualmente positivo, como: alegria, intimidade...  Embora essas palavras
não sejam bíblicas, esse valor dado à união é parte integrante no ensino das Sagradas Escrituras,
conforme o Salmo 133. 1 “Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”.

Uma das armas mais poderosas nas mãos do diabo é desunião dos crentes, pois ele sabe
que quando os crentes estão em desunião, em brigas, em rivalidades...,  eles se enfraquecem.
Quantos ministérios foram rachados e por isso destruídos? Quantas famílias separadas por
mágoas? O Senhor não se agrada desse tipo de situação, pois que comunhão tem a luz com as
trevas (2 Co 6.14)?

Quantos escândalos já foram presenciados por falta de misericórdia e amor entre os
crentes? Eu pergunto: Como pode alguém fazer parte do chamado corpo de Cristo [Igreja] e
viver em desunião dentro do próprio grupo? Como pode alguém que prega, diz que vai morar
no céu, não viver bem com outros crentes?

Infelizmente brigas e divisões têm afastado muitas pessoas do convívio em muitas igrejas
brasileiras. Devemos nos lembrar de que um dos fatores que ajudaram na rápida expansão da
cristandade primitiva foi o amor praticado entre os primeiros cristãos. Tertuliano, um escritor e
apologista do Século III, registra que os pagãos de seus dias tinham conhecimento do extraordinário
amor dos cristãos. Ele afirma que os homens incrédulos foram forçados a dizer: “vejam como
eles se amam mutuamente e quão prontos estão a morrer uns pelos outros”.

É necessário que o testemunho que foi dado pela igreja primitiva seja o mesmo da igreja
moderna. Os de fora devem dizer, como os pagãos da época de Tertuliano: “vejam como eles
se amam”. O testemunho do Evangelho genuíno se dá não apenas na oratória, nos púlpitos,
mas vivendo diariamente o que se lê na Palavra, ou seja, amando a Deus acima de todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo.

O texto que serviu de base para esta reflexão (Atos 2. 44) mostra como deve ser a nossa
relação uns com os outros. Mantermo-nos unidos a Deus e ao próximo é o segredo da igreja
vencedora. O próprio Jesus nos instruiu afirmando que o amor que nos une deveria ser uma
marca distintiva da fé que professamos, Ele afirma “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros”. João 13. 35. Amados irmãos, façamos uma reflexão e nos
coloquemos dentro desse contexto. Se há a necessidade de perdoar, perdoemos; se precisamos
nos abraçar, façamos isso hoje; se carecemos de viver em união plena e verdadeira, que isso
aconteça agora, para a Glória do nome do Senhor Jesus.

Rev. Renato Porpino
Pastor das ovelhas do Senhor



Reunião Preparatória para Feira
Missionária das Nações
No dia 9 de julho, (terça-feira), às 19h
teremos a nossa reunião, para passarmos o
layout da feira com suas modificações e
adaptações. Por isso, é imprescindível a
presença de representantes das seguintes
 áreas: Sociedades internas, Intercessão,
Conselho, Junta Diaconal, Terra das
Crianças, Barraca da Alemanha, Barraca do
Pastel, Barraca do Suco,  Ornamentação,
Som, Comunicação, Bazar e Caixa. Teremos
a palavra inicial com o pastor Renato
Porpino. 

Escola Bíblica Dominical (Adultos)
2ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
ocorreu no último domingo com a presença
da maioria dos Professores e Secretários das
Classes. Nessa reunião aproveitamos a
oportunidade para ajustarmos a
coordenação das atividades atuais e futuras
da EBD Adulto e também recebemos
sugestões e observações sobre o trabalho
até agora desenvolvido. A presença de
todos foi muito importante. Nossa
próxima reunião será no dia 25 de
Agosto . Deixe agendado para estar
presente e participar!

7ª Festa da Família na Roça 2019
Vem aí sô!... Reserve a data. Será no sábado,
06 de Julho, das 11h às 17h. Hoje é o último
dia para adquirir convites 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 já o seu e de seus familiares e amigos!
Pessoas de outras Igrejas poderão
participar, desde que convidadas por um
membro da Catedral. Serão momentos de
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, pela boa experiência
do ano passado, foi alterado em relação
aos anos anteriores!

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 e 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 oficial da Igreja Presbiteriana do
Brasil está disponível no Google Play e App
Store. Baixando o aplicativo, você será
beneficiado com Bíblia online, Jornal Brasil
Presbiteriano e receberá avisos e notificações
diretamente pelo aplicativo. São
disponibilizados também o  Manual
Presbiteriano, Confissão de Fé de
Westminster, Código de Disciplina, Manual
de Confecção de Atas), agenda de eventos
da IPB, Hinário Novo Cântico e muito
mais... Igreja Presbiteriana desde 1859
Evangelizando o Brasil!

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”.

Propósito de Oração por nossas famílias
Hoje, no culto vespertino, às 19h,
encerraremos os 30 dias de propósito de
oração por nossas famílias. Uma
oportunidade para convidar o seu familiar.
Durante 30 dias, a Catedral Presbiteriana do
Rio esteve em constante oração clamando
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! Aos pés da cruz, vamos clamar a
Deus pela nossa família sanguínea e família
da fé.

II CEIN – Congresso de
Evangelização de Índios
No dia 26 de outubro, das 09h às 17h, a
Missão Caiuá estará promovendo o
Congresso de Evangelização de Índios
abordando o tema: “Despertando Igrejas
para Missões Indígenas”. Os palestrantes
serão: Rev. Romer Cardoso, Rev. Beijamin
Bernandes, Rev. Fábio Ribas e Pastor
Herique Terena. Direção Musical: Rev.
Cornélio Castro – Divulgador e
Mobilizador da APMT. Na área de
divulgação a irmã Emma Castro,
Coordenadora do Departamento  de
Comunicação da APMT. Procure o
representante da Missão Caiuá e faça a sua
inscrição, do dia 23/07 ao dia 10/10. O
Valor do Congresso é de R$ 70,00.
Contamos com o apoio da APMT, IP.
Freguesia, CONPLEI e Seminário
Presbiteriano do Rio de Janeiro. Participe!

Pão diário - Uma meditação para cada
dia do ano
Hora de florescer. “…Senhor, deixa-a ainda
este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha
estrume.” Lucas 13.8 - Deus quer que todas
as pessoas floresçam e tem-lhes dado
tempo extra para que isso ocorra. Se ainda
estamos caminhando em direção à fé ou
orando por família e amigos incrédulos, Sua
paciência é uma boa notícia para todos nós.
Deus deu ao mundo um tempo extra para
que respondam a Sua oferta de perdão.

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda a 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.”

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. Na semana que
há feriados a secretaria da igreja comunica
o prazo de entrega através do boletim
dominical, que é o meio oficial de
comunicação. O material deve ser entregue
somente pelo e-mail
secretaria@catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um
instrumento de evangelização e para
produzi-lo são necessárias quatro etapas:
coleta do material, diagramação, revisão e
impressão. O atraso na coleta do material
compromete todo o processo. Pedimos a
colaboração e a compreensão de todos.

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,
Gabinete Pastoral (Denise): 3859
Gerência (Diác. Charles): 3863,
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Viviane): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Secretaria do Conselho (Pb. Paulo Raposo):
3866,
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.
Estamos prontos para servir.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 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 04Jul19 –
Luiz Henrique.

Próxima semana: Dom 07Jul19 - 
Equipe C: Adeclen Santos, Elizabeth
Sabino, Amália Maria, Charles Mattos,
Filipe Agum, Roberto Azeredo, Willians
Araujo, Jorge Camacho (Púlpito
8h), Leonardo Trindade (Púlpito
10h30), e Paulo Freitas (Púlpito
19h).  Qui 11Jun19 – Leonardo
Trindade.

Aniversário da Junta Diaconal - O
pastor Asaph Borba estará conosco em
um culto de gratidão por mais um ano
da nossa Junta Diaconal. Será na sexta-
feira dia 12/07, às 19hs. Desafiamos a
toda Igreja a estarmos juntos neste dia
especial. Convide seus familiares e
amigos!!!

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

Reunião Plenária - dia  4, às 14.30.
Venha orar por você, e sua familia às
13.30 , na sala Miriam Dyffrayer.

Atenção -  participe de todas as
programações do mês de julho.
Acompanhe no seu boletim dominical.
Congresso Bienal da Sinodal de
SAFs Rio – Dia 06 de julho, de 09h às
16h na Igreja Presbiteriana de
Copacabana.

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 – ocorreu no dia 25
de Junho, 3ª feira passada. Dentro da
temática anual “Esperança em Tempo
de Crise”, tivemos mais uma
oportunidade de crescermos em
relacionamentos familiares sadios, com
a ministração da Palavra do Senhor em
prol do Casamento e da família.

Sociedade Internas

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.
Estivemos, antecipadamente, orando
pelos casais aniversariantes de bodas
deste mês na Reunião Mensal de Junho.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Neste domingo, às 9:15h, teremos
nossa EBA, então, tome um café
reforçado e venha aprender mais sobre
a Palavra! E às 17:30, teremos nossa
devocional e a nossa querida Bianca nos
passará uma mensagem!

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 pela EBA (Escola
Bíblica  de Adolescentes) e continuando
com o estudo Bíblico para conhecimento
das doutrinas essenciais da nossa fé. As
aulas começaram no dia 2 de julho 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

Anuidade: a anuidade por contribuição
individual (taxa per capta) já pode ser
paga. Este ano o valor é de R$ 25,00.
Procure o nosso tesoureiro, Jonas de
Souza. Todos os sócios da UPH
precisam colaborar para sustentar os
trabalhos da Federação, Confederação
Sinodal e Confederação Nacional de
Homens Presbiterianos.

Festa na roça: estamos precisando de
ajudantes para trabalhar na barraca da
UPH. Se vc for a festa e puder estar
durante 1 horinha ajudando a servir os
refrigerantes, fale com o presidente, Will
Araujo, que ele o incluirá na nossa
escala.



Reunião de oração: nosso próximo
encontro é na semana que vem, na sala
da UPH às 18h. Não perca!

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de planejamento: A Diretoria
Oásis 2019 está convocada, para
reunião às 14h  na sala do Conselho, para
o planejamento do segundo semestre de
2019.

Reunião de coordenacão: Os sócios do
Movimento Oásis estão convocados
para reunião às 16h, na sala do conselho.
Não falte !

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

Reunião de oração: Os seus motivos são
os nossos motivos, e assim juntos
oramos ao Senhor. Vamos juntos e
irmanados, colocar no altar do Senhor
as nossas petições, às segundas feiras,
às 18:30h, na sala Myrian Duffreiet,
em prol do aniversário do Oásis.
Aguardamos as suas doações de roupas,
sapatos e bijouterias para abençoar vidas
Contribua! Contamos com sua
participação.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Você conhece o nosso perfil?  O
Movimento Oásis tem como perfil o
congraçamento dos membros e não
membros da igreja , que estão acima dos
35 anos e têm a peculiaridade de serem
solteiros adultos , viúvos ou descasados
e nossos casais colaboradores.. Qual
objetivo? VIDA. Valorização,
Integração, Doacão e Amor.  Venha fazer
parte deste ministério! Queremos ser
igreja com você!

ECOS DA CATEDRAL

Perseverança, fidelidade e dinamismo
são marcas do ECOS. Esse ministério
consegue apresentar firmeza em suas
bases e mudanças para crescimento. 

Convidamos você a conhecer melhor
como funcionamos, fazendo uma visita
a um dos nossos pequenos  grupos.
Podemos garantir que é uma excelente
experiência.  Entre em contato através
do nosso e-mail:
ecos@catedralrio.org.br.  

Aguardamos e agradecemos seu
“recebido”.

Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio

Chamada à Adoração: “Bom e amável é
cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe
bem o cântico de louvor.” (Salmo 147.1)

Dirigente: “Louvem o SENHOR, todos
os gentios; que todos os povos o
louvem!” (Salmo 117.1)

Todos: “Porque grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR dura para sempre.
Aleluia!” (Salmo 117.2).

114 HNC – “Brilho Celeste”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

13 HNC – “Contemplação”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. João Luiz

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À
MINHA ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de Oração
Grupo Vocal do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI.” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb.  Iaco Lovo
Grupo Vocal do Oásis

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

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

Cântico: “Quero que valorize”

Quero que valorize o que você tem
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus
Chega de ficar sofrendo angústia e dor
Esse teu complexo inferior
Dizendo, às vezes, que não é ninguém
Eu venho falar do valor que você tem

Ele está em você
O Espírito Santo se move em você
Fazendo gemidos
Inexprimíveis, inexprimíveis

Aí você pode então perceber
Que pra Ele há algo importante em você
Por isso levante e cante
Exalte ao Senhor
Você tem valor
O Espírito Santo se move em você
Você tem valor

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Mulheres: “Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha seis asas: com duas cobria
o rosto, com duas cobria os pés e com
duas voava.” (Isaías 6.2)

Homens: “ E clamavam uns para os
outros, dizendo: “Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

Coral: “E os quatro seres viventes, tendo
cada um deles, respectivamente, seis asas,
estavam cheios de olhos, ao redor e por
dentro. Não tinham descanso, nem de dia
nem de noite, proclamando: “Santo, santo,
santo é o Senhor Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, que é e que há
de vir.” (Apocalipse 4.8)

Todos: ““Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas e por tua
vontade elas vieram a existir e foram
criadas.” ” (Apocalipse 4.11)

11 HNC – “Trindade Santíssima”

Cântico – “Espírito, em verdade”

Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos (bis)

Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver (bis)

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus,   (bis)
Onde flui o amor
Ministrando o louvor (2ª vez)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

Leitura Uníssona: “Por isso, digo a vocês:
não se preocupem com a sua vida, quanto
ao que irão comer ou beber; nem com o
corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a
vida mais do que o alimento, e não é o
corpo mais do que as roupas? Observem
as aves do céu, que não semeiam, não
colhem, nem ajuntam em celeiros. No
entanto, o Pai de vocês, que está no céu,
as sustenta. Será que vocês não valem
muito mais do que as aves? Portanto, não
se preocupem, dizendo: “Que
comeremos?”, “Que beberemos?” ou
“Com que nos vestiremos?” Mas
busquem em primeiro lugar o Reino de
Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
lhes serão acrescentadas.” (Mateus
6.25,26,31,33).

307 HNC – “Ceifeiros do Senhor.”

Oração de Consagração: Diác. Jerson Neto

Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

Dirigente: “Tendo, pois, Jesus, o Filho de
Deus, como grande sumo sacerdote que
adentrou os céus, conservemos firmes a
nossa confissão” (Hebreus 4.14).

Liturgia

Congregação: “Porque não temos sumo
sacerdote que não possa se compadecer
das nossas fraquezas; pelo contrário, ele
foi tentado em todas as coisas, à nossa
semelhança, mas sem pecado.” ( (Hebreus
4.15).

Todos: “Portanto, aproximemo-nos do
trono da graça com confiança, a fim de
recebermos misericórdia e encontrarmos
graça para ajuda em momento
oportuno.”  (Hebreus 4.16).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Johannes Gaiser
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Alex Barbosa

“DEDICAÇÃO E ENVIO”

Cântico: “De todas as Tribos”

De todas as tribos
Povos e raças
Muitos virão te louvar
De tantas culturas

línguas e nações
No tempo e no espaço
Virão te adorar

Bendito seja sempre o Cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome
Cristo Jesus, presente aqui.

Remidos comprados
Grande multidão
Muitos virão te louvar
Povo escolhido
Teu reino e nações
No tempo e no espaço
Virão te adorar

E a nós só nos cabe
Tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos
Queremos consagrar
E a vida no Teu altar
Pra Teu louvor

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações



Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU

CANTAREI LOUVORES.” (SL 92.)

Prelúdio

Litania de Adoração: 

Dirigente: “Aleluia! Louvem a Deus no
seu santuário; louvem a Deus no
firmamento,  obra do seu poder.”
(Salmo 150.1)

Congregação:  “Louvem-no pelos
seus poderosos feitos; louvem-no
segundo a sua imensa grandeza.”
(Salmo 150.2)

Dirigente: “Louvem-no ao som da
trombeta; louvem-no com harpas e liras.”
(Salmo 150.3)

Congregação: “Louvem-no com
tamborins e danças; louvem-no com
instrumentos de cordas e com flautas.”
(Salmo 150.4)

Todos: “Louvem-no com címbalos
sonoros; louvem-no com címbalos
retumbantes. Todo ser que respira louve
o SENHOR. Aleluia!” (Salmo 150.5-6)

14 HNC – “Louvor”

Cântico  – “ Louvado Seja”

Louvado seja,
Senhor, teu nome
Entronizado entre as nações.
Exaltarei a ti, Senhor
Pelo que tu és eu te adorarei.
Recebe a minha adoração
Que é fruto de tua graça a mim

E do teu amor
Que restaura em mim
O meu amor por ti, Jesus

Engrandecerei
E exaltarei o teu nome
Diante dos reis
E dos poderosos
Eu louvarei a ti, Senhor.

Oração de Adoração
Coral Edineia Bastos

“LOUVANDO A DEUS... COM ALEGRIA

EM VOSSO CORAÇÃO.” (CL 3.16)

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Salmo 116. 12;
Provérbios 3.9-10)

177 HN  – “Firme nas Promessas”

Oração de Consagração: Diac. Rodrigo
Nobre

Pastorais

“BUSCAR-ME-EIS E ME ACHAREIS

QUANDO ME BUSCARES DE TODO O

VOSSO CORAÇÃO” (JR 29.13)

Motivos de Oração
Coral Edineia Bastos
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

ENCERRAMENTO PROPOSITO DE 30
DIAS DE ORAÇÃO POR NOSSAS

FAMÍLIA

Cântico – “ Segurança”

Entrego a ti
A minha oração
Pois tu és senhor
Fonte de águas vivas que há em mim
És a minha esperança
Eu descanso em ti
Posso confiar
Que a vitória está por vir

Seguro estou em ti,
Tu és o Deus de amor
Não temerei o mal
Tu és o grande Eu Sou
Eu ergo minhas mãos
Preciso receber
Tua palavra ó Deus
Que me fará vencer

Oração por nossas famílias

“HABITE, RICAMENTE, EM VÓS A

PALAVRA DE CRISTO...” CL 3.16

Leitura Bíblica: Presb. Jorge Apocalipse
Coral Edineia Bastos

Mensagem: Rev. André Aureliano

“... CRESCEI NA GRAÇA E NO

CONHECIMENTO DE NOSSO SENHOR E

SALVADOR JESUS CRISTO ”
II PE 3.18

Cântico: “Brilha Jesus”

Vejo a luz do Senhor que brilha
Bem no meio das trevas, brilha
Jesus Cristo é a luz deste mundo
Nos acorda do sono profundo
Brilha em mim, brilha em mim

Brilha Jesus
Mostra ao mundo a luz de Deus Pai
Espírito de Deus vem refulge em nós

Faze transbordar
Sobre os povos tua graça e perdão

Vem ordenar que haja luz, ó Senhor

Eis me achego ao teu trono incrível
O mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar
Minhas sombras da alma vem dissipar
Brilha em mim, brilha em mim

Contemplando tua majestade
Teu reflexo em nossa face
Cada dia, de glória em glória,
Mostra sempre a tua história
Brilha em mim, brilha em mim

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Claudionor Fonseca,
Rafael Santos, Alzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa, Presb. Olympio
Bezerra, Joaquim Gomes de Sá, Raquel Malafaia, Jandyra Carvalho, 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.

Segunda-feira 01: 1 Pedro 1:22–2:5
Terça-feira 02:.  Lucas 9:57-62
Quarta-feira 03: Josué 7:1-12
Quinta-feira 04: Romanos 6:15-23

Sexta-feira 05: Gênesis 45:1-11
Sábado 06:  1 João 4:7-21
Domingo 07: Filipenses 3:1-11
 

Aniversário de Nascimento

Hoje: Phebe Oliveira Guidi de Barros; Thais Lima Marques.
Seg 01: Priscila Bandini Adan; Roberta de Mello e Souza.
Ter 02: Gabriel Pinto Gorne; Irani Pereira de Souza; Maria do Socorro Gomes Figueiredo

Bezerra; Nely Seixas; Noemia Santos Gomes de Barros; Rogélia Garcia da Silveira.
Qua 03 Marcela de Oliveira Almeida Marques; Monica Moreira da Silva Mota; Ricardo

Dias de Cantuária Farias.
Qui 04: Fatima Elisabete Pinto Yamaoka; Rosa Maria de Oliveira; Tomaz Girardin Pimentel

Valmorbida.
Sex 05: Débora Sampaio de Moraes Lima; Érica Cristina Lessa Monteiro; Erick Rocha

Tavares
Glaucia Maria Alvarenga de Araujo; José Correia de Alencar Neto; Lara Caseira Muniz;

Mariza Gomes Lins Leite.
Sáb 06: Celina Angela Faria Costa Macrini; Eliana Maria Amarante; Maria Angélica de

Mello de Sá Gille; Marlene Mandarino Alves; Nivia Ferreira Paes; Priscila Freitas Couto.

Aniversário de Casamento

Hoje: Maria de Nazareth Nascimento Sampaio e Marçal de Souza Sampaio.
Seg 01: Silvio de Souza Corrêa  e Vera Lúcia Barreto Corrêa.
Ter 02: Claudia Regina Oliveira Dohmann  e Marcus Vinicius Dohmann Brandão.
Qui 04: Maria Cristina Souza Lima Marques e Alcenir Marques.



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Renato Porpino  19 horas: Rev.
Roberto Brasileiro - Presidente do Supremo Concílio

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Alberto 10h30min: Presb. Luis Monteiro 19 horas: Presb.
Mauricio Buraseska.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Ednalda Cruz - Sandra Magalhães Noite: Adriana
Rocha

Deus nos fez vulneráveis e invencíveis
 

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia.
Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

(Salmo 91: 5)

   Cadeados, portões, sensores de movimento e sistemas de alarme. Cintos de
segurança, airbags e capacetes. Apólices de seguro, planos de aposentadoria e previdência social. Criamos
tudo isso porque sabemos que somos vulneráveis. Ser humano é estar vulnerável - sempre expostos a
ataques, desastres naturais, erros de cálculo, sabotagem, doenças, ataques cardíacos e muito mais.
Ansiamos por segurança, mas a vida neste mundo é repleta de riscos e perigos - mesmo quando nos
recusamos a sair de casa.
      Por mais que gostemos de pensar que Deus protegerá aqueles que o amam de qualquer problema,
sabemos que isso não é verdade a partir da nossa experiência e da Bíblia. Deus não promete segurança
terrena a nós nesta vida. Melhor do que mera segurança temporal, que nos deixaria descansados   em
segurança por meros setenta ou oitenta anos, a promessa que Deus faz ao seu povo no Salmo 91 e em
toda a Bíblia é nossa segurança máxima - que não importa o que nos aconteça no mundo, Deus nos
tem em suas mãos. Ele sabe. Ele se importa. Ele transforma os maiores perigos da nossa vida e as dores
mais agudas em nosso bem final. O Salmo 91 não promete que o pior que este mundo tem a oferecer
não virá sobre o povo de Deus, mas quando isso acontecer, não estaremos sozinhos, abandonados ou
destruídos. 
      Jesus experimentou grande dor física, e ainda maior turbulência emocional quando levou o nosso
pecado e sentiu-se abandonado por seu Pai. Mas as promessas do Salmo 91 deram a ele os recursos
espirituais para se mover em direção à dor do Calvário, e não a fugir dela. Ele sabia que Deus estaria
com ele, e que seu Pai o levantaria para asua glória. “Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com
ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.” (Salmo 91:15).
     O Salmo 91 encontra seu pleno cumprimento em Jesus, e nós permanecemos na sombra do Todo-
Poderoso, permanecendo em Jesus. Habitamos no refúgio do Altíssimo, abrigando-nos, pela fé, no
Filho de Deus (Salmos 91: 1). Dizemos a Jesus: “Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,
e nele confiarei.” (Salmos 91: 2). Nosso desespero por uma sensação duradoura de segurança não foi
criado para este mundo. Mas nós fomos feitos para realmente encontrar um refúgio e uma fortaleza -
no próprio Deus, através de seu Filho, que resistiu à dor e à morte. Em Cristo, não precisamos temer
o terror da noite, a flecha que voa durante o dia, ou qualquer pestilência ou destruição (Salmo 91: 5-6)
- não porque somos imunes a dificuldades neste mundo, mas porque seremos conduzidos através
delas para segurança máxima.
 Raquel Correia – Adaptação do texto de David Mathis(Editor Executivo da desiringGod.org)

>> Nosso culto jovem da próxima sexta-feira está marcado, 20hrs no salão Álvaro Reis. Contamos
com sua presença!

>>Acompanhe o culto ao Vivo pela nossa página no Facebook e nossas programações, também
pelo Instagram. (@umprio)


