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Pedras vivas e unidas
A sociedade em que vivemos é marcada pelo individualismo. Somos incentivados a
seguirmos os desejos do nosso coração e a rejeitarmos aqueles que possuem opiniões
diferentes das nossas; e de forma geral, a nos isolarmos no nosso próprio mundo e em
nossos valores pessoais. Para o mundo, não existe motivo que justifique o desconforto que
a interação com pessoas essencialmente diferentes de nós pode causar.
Mas isso não pode ser a verdade para nós, cristãos! Como um tijolo, que perde seu
propósito quando não é usado para a construção de algo maior que ele, assim é o cristão
que recusa o seu chamado de estar com outros, de ser Igreja. E é exatamente isso que a
Bíblia nos ensina, mais especificamente em 1 Pedro 2:5, quando o apóstolo nos descreve
como “pedras vivas”, edificadas “casa espiritual”, para sermos “sacerdócio santo”.
Mais do que indivíduos criados para viver a vontade de Deus isolados uns dos
outros, somos chamados para a vida em união, para juntos, como um povo, unido pelo
sangue derramado na Cruz, edificarmos a “casa espiritual” que é a Igreja. Mais do que um
templo ou uma instituição, a igreja faz parte do propósito de Deus para a vida do crente
- pois (dentre outras razões) é dentro dela que encontramos auxílio urgente para a nossa
vida espiritual, na forma de irmãos e irmãs que entendem nossas angústias e podem nos
ajudar na caminhada da fé - seja pelo discipulado, pela oração ou pela exortação.
Dessa forma, que nós encontremos na Palavra motivação, e que o Espírito Santo
nos capacite para continuarmos amando, congregando e sendo Igreja, mesmo em tempos
como os de hoje, de polarização de opiniões, de discussões acaloradas e de desgaste
interpessoal. Que nós assim cumpramos o chamado de Hebreus 10:24 e 25, estimulando
uns aos outros no amor e nas boas obras, até o Dia em que o cabeça da Igreja, nosso
Senhor Jesus Cristo, retornará. Pois esse dia se aproxima, e o quão bom será poder recebêlo não sozinhos, mas unidos em júbilo com todos aqueles que anelam pela volta do único
e suficiente Salvador!
Mateus Levi
>> Um espaço pra você! - Toda sexta-feira, às 20h, temos Culto Jovem. Um tempo
separado para você, que é jovem, para estar em comunhão com Deus e com amigos/
irmãos! Venha e participe!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações, acompanhando a gente nas
redes sociais. Facebook/Instagram @umprio

PLÁSTICA...
Um levantamento inédito feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
mostrou que, no Brasil, há um médico cirurgião plástico para cada 44.000 habitantes –
número considerado elevado pelos especialistas. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem
um profissional para cada 50.000 pessoas. Os dados indicam ainda que, apesar disso, o
Brasil é o segundo do mundo em número de realizações de cirurgias plásticas, com 1.592.106
procedimentos ao ano, ficando atrás dos EUA, onde são feitas 1.620.855 cirurgias desse
tipo anualmente. Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo é a cidade brasileira
com o maior número de cirurgiões do Brasil: são 12.508 no total.
Certa vez, Ivo Pitanguy, que na época, já havia operado mais de 60 mil pacientes em
quarenta anos de profissão, declarou: “A quantidade de pessoas insatisfeitas com sua
aparência física é assustadora”. Porém, ele mesmo admitiu que alguns de seus clientes
precisavam mais de uma orientação psicológica do que de uma cirurgia plástica. Com essa
constatação, ele afirmava haver pessoas doentes por dentro... Perceba: não há pecado
algum em cuidar do exterior! Porém, olhar apenas para a aparência sem cuidar da alma é
uma perda de tempo. A propósito vale lembrar que a Bíblia fala de um rapaz, chamado
Absalão, que era o homem mais bonito de Israel – “da planta do pé ao alto da cabeça não havia
nele defeito algum” (2 Sm 14. 25) – Porém, moralmente, esse filho de Davi era horrível... Ele
assassinou o próprio irmão Amnon em uma emboscada, liderou uma revolução que
destronou o próprio pai e ainda coabitou ostensivamente com dez concubinas de Davi.
Estive a pensar: Absalão precisava de uma plástica em seu caráter. Sua aparência era
ótima; mas, seu interior, péssimo. Nesse caso, ele carecia dessa intervenção cirúrgica de
caráter, pois havia perdido a beleza com a qual fomos criados: “Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança” (Gn 1. 26). A recuperação da bela imagem de Deus no
homem só é possível mediante a regeneração e a santificação.
Na regeneração, Deus opera uma transformação radical e completa em nós, em
virtude da qual nos tornamos novas criaturas. Na santificação, Deus continua a operar em
nós dia a dia, capacitando-nos a cumprir os Seus novos e santos desejos.
Por ocasião de sua segunda viagem missionária, no ano 50 da era cristã, o apóstolo
Paulo passou dezoito meses na cidade grega de Corinto, distante 80 km de Atenas, e
fundou ali uma Igreja Cristã. Entre os que se converteram ao Evangelho, alguns eram
imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, beberrões, difamadores e marginais. Mas, como diz a
Bíblia, eles foram lavados, santificados e justificados (I Co 6. 9-11). Em outras palavras,
eles sofreram uma profunda plástica no caráter.
A plástica de caráter não é feita por cirurgiões plásticos. É feita por Jesus Cristo.
Ele mesmo disse que veio “buscar e salvar o perdido” (Lc 19.10), pois “os sãos não precisam de
médico, e sim os doentes”. Peça ao Senhor, para que hoje Ele mude algo em você, aquilo que o
atrapalha a ter intimidade com Ele, que o faz pecar e o deixa feio em seu interior. Peça ao
Médico dos médicos que o opere por inteiro, em todas as áreas necessárias e com a
profundidade com que só o Pai conhece um filho.
Rev. Renato Porpino
Pastor das ovelhas

Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Dia 10 De Agosto!
XXI Feira Missionária das Nações
Da Catedral
Das 10h às 16h. É uma grande
oportunidade que temos de nos
conscientizarmos e investirmos em missões,
e viajarmos por diversas regiões sem
tiramos os pés da Catedral. 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!
Almoço
Português
Na
Feira Missionária
Como tivemos uma procura abençoada na
última Feira, para facilitar a compra do
almoço, os interessados podem procurar os
presidentes das sociedades internas e adquirir
o convite antecipadamente. O valor do
almoço português sairá a R$ 25,00. Todo
valor arrecadado vai para Missões.

Exposição do Museu da Igreja
Teremos um momento todo especial com
a exposição dos materiais do nosso museu
num espaço aberto. Na exposição também
teremos fotos de diversos momentos da
história da nossa Igreja. É com alegria que
nossos visitantes conhecerão mais um pouco
da nossa história que é missionária através
do museu Rev. Amantino Adorno Vassão.
O nosso Diácono Charles Mattos e equipe
estão preparando com muito carinho a
nossa exposição. Convide seus familiares e
amigos. A história da nossa
Igreja é um grande testemunho de amor
pelas almas. Esperamos por você no dia 10
de agosto.
Terra das Crianças na Feira
Sim!!!! Teremos um espaço para os nossos
pequenos falando de missões. A tia Shirley
e equipe estão preparando muitas surpresas
para este dia. Também teremos a barraca
da UCP vendendo açaí! Convide amigos!
A Feira também é lugar de criança. Dia 10
de agosto a partir das 10h.
ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19 horas: Rev.
Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Ruy Coelho 10h30min: Presb. Adibe Santos 19 horas: Presb.
Altair Bazeth.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Lia de Jesus - Mary Bezerra - Elza Pimentel Noite: Creuza Póvoa

Segunda-feira 22: Filipenses 4.4-9
Terça-feira 23: Colossenses 4.7-18
Quarta-feira 24: Efésios 2.19-3.11
Quinta-feira 25: Salmo 37.1-6, 23-27

Sexta-feira 26: II Samuel 22.17-20
Sábado 27: João 14.15-26
Domingo 28: I João 1.1-10

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ana Gabriela Pereira de Bastos, Elisimar Ferreira da Silva, Geralda Santos,
Leandro do Carmo Wanderley de Andrade, Letícia Bastos de Andrade.
Seg 22: Celso de Carvalho, Patrícia Gonçalves dos Santos Galrão.
Ter 23: Christina Cardoso, Elaine Morais Abdo, Maria José da Silva Santos, Maria Júlia
dos Santos Galrão, Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria Cabral Pereira.
Qua 24: Antônio Modesto Couto, Davi Koji Yamaoka, Grettha Almeida dos Santos,
Helen Heinzle Sathler, Izabel Machado de Araújo, Marcelo Teixeira de Andrade,
Márcio Roberto da Silva Gouveia.
Qui 25: Beatriz Pinto Gorne, Marcos Antunes Freitas, Paulo Vitor Moreira Lima.
Sex 26: Gabriel Soares Amaral, Siley Soares da Cunha, Simone Neves de Campos.
Sáb 27:. Arminda Rosa de Jesus da Cruz, Luciana de Souza Cortes, Luciano Pinto de
Azevedo, Luzia Marques Ferreira Gomes.
Aniversário De Casamento
Seg 22: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inácio, Jasson Soriano de Lima e Gláucia
Macedo de Lima, Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia Pimentel Boechat Jardim.
Ter 23: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogério Teixeira Sampaio, Gabriela da
Silva Barbosa e João Heitor Pain de Souza Leão.
Qua 24: Leonardo e Silva Galrão e Patrícia Gonçalves dos Santos Galrão.
Qui 25: Maurício Pereira do Nascimento e Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo
Nunes da Costa e Jaqueline Sales da Costa.
Sex 26: Diác. Antônio Renato Cardoso da Cunha e Verena de Miranda Gomes Cunha.
Sáb 27:. Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos e Rosa Lucia Davi de Lemos.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, José Gomes de Sá, Raquel
Malafaia, Jandyra Carvalho, Rute Leão, Marcelo Martins Cruz, Lais de Souza Argolo,
Diác. Archidemes Campos, Rosa Ferreira Bessa. Lavínia Bonard FrancoNery Chaves
Santa Rita (Bisneta de Lêda Fraco e Francisco - Cirurgia Cardiáca), Richard Marchesi e
Odete Melosi
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Tenda de Oração
Teremos mais uma vez a nossa Tenda de
Oração que é um espaço reservado para
intercedermos pelos missionários e também
pela sua vida. Uma equipe do Ministério de
Missões da nossa Igreja estará esperando
para orar com você no dia 10 de agosto.
Bancadas Missionárias
É muito importante visitarmos as bancadas
missionárias para conhecermos novos
desafios. Os nossos missionários estarão na
Feira com todo carinho para conversar um
pouquinho com você. A atenção que podemos
dar é um gesto de carinho com quem se
propõe a doar uma vida inteira a pregar o
evangelho.Teremos a oportunidade de
conhecer o trabalho desenvolvido pela equipe
do Culto na praça. Todas as quartas-feiras, um
grupo de evangelistas da nossa Igreja ministra
louvor e prega a Palavra. Certa vez a
missionária Leninha estava dando um curso
numa grande Igreja Batista da baixada e um
rapaz a procurou para dar um testemunho.
Ele estava afastado da igreja e com a vida
destruída por causa de adultério. Ele trabalha
próximo à Igreja. Passando pela praça, a
equipe estava cantando e ele com vergonha se
escondeu atrás da pilastra do hotel. Ficou ali
ouvindo o culto e a mensagem e foi quebrando
por inteiro. Em lágrimas ele se aproximou do
grupo e sem contar a sua história pois estava
muito emocionado, voltou para casa para
pedir perdão à família. O Espírito Santo tocou
profundamente em seu coração e hoje ele está
firme no caminho do Senhor com toda a sua
família restaurada. Venha conhecer mais um
pouquinho do Culto na Praça na Feira das
Nações, dia 10 de agosto.
Marcha Missionária
No dia 11 de agosto, domingo, estaremos
participando da marcha missionária. É dia
de trazer o cofrinho e você também pode
participar colocando a oferta no envelope
e anotando que é para MISSÕES. É muito
importante a anotação para diferenciar dos
dízimos. “Missões se faz com os pés dos
que vão, com os joelhos dos que oram e
com as mãos dos que contribuem”.

Avanço Missionário- Projeto Rumo ao
Sertão
Entre os próximos dias 26 e 28/07/2019,
será realizado um Avanço Missionário na
cidade de Catolé do Rocha-PB, parceria
iniciada este ano com o Projeto Rumo ao
Sertão para plantação de mais uma igreja, a
primeira no Estado da Paraíba. A nossa
Igreja será representada pelo Ministro de
Missões Pb. Peter Tenney que também
visitará outros campos apoiados pela
Catedral ao longo dos mais de 20 anos de
parceria com o Projeto Rumo ao Sertão.
Estejamos em oração pelo Avanço e
também pelo Rev. Ricardo Guedes,
responsável pelo trabalho e os irmãos que
já-se congregam nas reuniões na cidade.
EBD Adulto – Breve Perfil de Nossas
Classes
Estamos iniciando neste domingo, por
iniciativa dos nossos Professores, a
divulgação de informações das nossas
Classes da Escola Bíblica Dominical (EBD)
a fim de proporcionar aos amados irmãos
e visitantes um breve perfil de cada Classe
para orientação onde poderão buscar o
conhecimento da Palavra. Leia o breve
recado que os Professores da CLASSE
SIMONTON/DOLORES SILVA
prepararam – “Estamos na entrada Central
do Templo, na 1ª sala, logo a esquerda.
Estudamos, atualmente, A fé em atos de
formação e transformação. A Classe
começa logo após o término do culto das
8h, todo domingo. Somos quatro
ministradores, a saber: as irmãs Adriana
Maia e Raquel Nascimento e os irmãos
Sérgio Augusto e Olympio Bezerra. Caso
esteja lendo este registro e não frequente,
ainda, uma Classe da EBD, visite-nos agora!
A aula começa quando você chega. Bem
vindo!”
Batismo Infantil
Neste domingo, dia 21/07, às 10:30h a
pequenina Cecília Oliveira Araújo, filha do
casal Diác. Willians Silva de Almeida Araújo
e Thaís Oliveira da Silva Araújo será
recebida no Culto Matutino por Batismo
Infantil.

Fidelidade um Princípio inegociável. Ml
3.10-12
A palavra dízimo é a tradução de palavras
grega e hebraica significa a decima parte. Em
tempos matemáticos seriam 10% de qualquer
ganho ou quantia. Portanto quando usamos o
termo Dízimo, estamos falando da décima
parte. Todos os dicionários da língua
portuguesa definem o verbete Dízimo por
decima parte.
1. O que a Bíblia diz sobre o dízimo?
1.1 - “Também todas as dízimas da terra, tanto dos
cereais do campo como dos frutos das árvores, são do
SENHOR; santas são ao SENHOR.” (Lv 27.30;
1.2 “Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me
roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e
nas ofertas.”. (Ml 3.8)i
1.3 - A luz da Palavra do Senhor, concluímos
que ser dizimista nao é so uma questão
de fidelidade, mas também de honestidade.
2. O Cristão Dizimista
2.1- Dízimo se devolve – Sobre dízimo não
cabe dizer pagar ou dar, pois não damos algo
que não nos pertence,
2.2 - Teste de Obediência e Fidelidade Da mesma forma que existem limites, existem
obrigações. Se passamos dos limites,
desobedecemos e ofendemos a Deus. Se não
cumprimos nossas obrigações, desrespeitamos
a Dens. Deus não precisa do nosso dizimo.
Mas é através dele que Deus pode aferir nossa
fidelidade e obediência. Deus não precisava
de árvore no Jardim do Éden nem de Isaque
para ser sacrificado. Ele utilizou estes como
prova. Adão, ao comer do fruto, estava
dizendo para Deus: não conte comigo, pois
não serei obediente ou fiel. Abraão, ao
contrário, estava dizendo. Conte comigo,
peça o que quiser.
Atendimento Pastoral e Visitação
A Equipe Ministerial está disponível para
atender você, de segunda a sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita ou sabe de algum membro
da Igreja que necessita ser visitado, entre em
contato com a equipe ministerial.
“É tempo de apascentamento.” (1ª parte)

Classe de Novos Membros
Se você deseja tornar-se membro da
Catedral Presbiteriana do Rio, procede de
outra religião ou denominação
evangélica, é necessário fazer o curso de
“Doutrinas Básicas e Fundamentais da
fé Cristã” na Escola Dominical.
A classe funciona todo domingo, das 9h às
10h, na sala do Conselho, no 1º andar do
Edifício Simonton. Se você já é membro
de Igreja Presbiteriana, não necessita fazer
o curso, pode ser recebido por Transferência
ou Jurisdição Ex Ofício, se já frequenta à
Igreja assiduamente há um ano. Há um lugar
pra você entre nós. Ocupe-o!
Mural de Oportunidades
Membros da Igreja com excelência no que
fazem! Você tem a oportunidade de apoiar
membros da nossa igreja que exercem
diversas atividades profissionais.
Divulgaremos no mural da recepção da
Igreja. Lá você encontrará gente que faz
com excelência para glória de Deus! Curta,
divulgue, compartilhe e compre! Juntos
fazemos a diferença!
Missão Caiuá
Agradecemos as orações da Igreja pela ida
da Caravana do Rio para a Missão. Da Igreja
do Rio foram Vera e Jorge Villon, Giselle e
Maria Luiza Buraseska, Daniele Dantas e
Cátia Cunha. Foram dias abençoados e de
intensa atividade. Resistimos a um frio de
menos 2°. Visitamos o Campo Avançado
de Porto Lindo que fica a 300km da Missão,
sete aldeias, sendo uma sem presença
missionária e atendemos 32 igrejas e
congregações. Toda glória ao nosso Deus!
A gratidão da Missão e do Povo Indígena a
todos que ficaram ou ofertaram para que o
trabalho fosse feito. Na próxima terça-feira,
dia 23, teremos a reunião mensal às 14h, no
Salão Álvaro Reis. O pregador será o Rev
Romer Cardoso dos Santos. Todos estão
convidados!

Sociedade Internas

Liturgia

“EIS

O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA
O PECADO DO MUNDO ” (JO 1.29)

Leitura Bíblica: “Por isso, aquele que
comer o pão ou beber o cálice do
Senhor, indignamente, será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice. Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça.” (I Co 11. 27-28; I Jo
1.9)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... PORQUE

FOSTE MORTO E COM TEU
SANGUE COMPRASTE PARA DEUS OS QUE
PROCEDEM DE TODA TRIBO, LÍNGUA,
POVO E NAÇÃO ” AP 5.9

“... SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA ”
SL 100.2
Ceia do Senhor
Ministração do Pão
251 HNC – “O Pão da Vida”
Cântico: “Este é meu corpo”
Este é meu corpo,
Partido por Ti,
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come,
E quando o fizeres,
Faze-o em amor por mim.
Este é meu sangue,
Vertido por ti,
Traz o perdão e liberdade
Toma e bebe,
E quando o fizeres,
Faze-o em amor por mim!

Ministração do Vinho
45 HNC – “Grande Redenção”
Cântico: “Fala a Minha Alma”
1.Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor !
Segreda, com ternura:
“Eu sou teu Salvador !”
Faze-me bem disposto
Para te obedecer,
Sempre louvar teu nome
E dedicar-te o ser.
Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
“Na cruz verti meu sangue
Para te libertar”
Fala-me cada dia,
Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido:
“Tu tens um Salvador !”
2.Fala-me sempre, ó Cristo,
Dá-me orientação;
Concede-me alegria
E gozo em oração.
Faze-me consagrado,
Mui pronto a trabalhar,
Para do Reino Eterno
A vinda abreviar.
3. Como na antiguidade
Mostravas teu querer,
Revela-me hoje e sempre
Qual seja o meu dever.
A ti somente eu quero
Louvores entoar,
Teu nome eternamente
Engrandecer e honrar.
“ÀQUELE QUE ESTÁ SENTADO NO TRONO E
AO CORDEIRO, SEJA... O DOMÍNIO PELOS
SÉCULOS DOS SÉCULOS.” AP 5.13
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: Dom
21Jul19 - Equipe A: Mário Sérgio,
Sérgio Branco, Jerson Neto, João
Henrique, João Márcio, Marcelo Freitas,
Rejane Queiroz, Walter Cascardo,
Luiz Cláudio (Púlpito 8h),
José Arteiro (Púlpito 10h30), e
José Vinicius (Púlpito 19h).
Qui 25 Jul19 – Culto Vida e Fé - todos
da equipe!
Próxima semana: Dom 28Jul19 Equipe B: Leandro Trindade, Fernando
Toledo, Carlos Candido, João Luiz, Luiz
Henrique, Rodrigo Nobre,
Rosibeti Silva (Púlpito 8h),
Thiago Castilho (Púlpito 10h30), e
Adolfo Correia (Púlpito 19h).
Qui 01Ago19 – Culto Vida e Fé Todos da equipe!
Mês de Aniversário da Junta
Diaconal - Ação Social - Hoje a partir
das 09h irá acontecer o tradicional dia
de Ação Social em nossa Igreja.
Diversos profissionais da nossa Igreja
estarão nos ajudando a oferecer
atendimentos e esclarecimentos na
área Jurídica, Saúde e Bem-estar. Os
atendimentos aconteceram até as 13h!
Aproveitem!!!
Workshop Serviço Diaconal - Será no
dia 27/07, de 09h, às 17h em nossa
Igreja. As inscrições já estão abertas!
Teremos palestras voltadas para as
atividades diaconais e oficinas práticas
para a aperfeiçoamento do trabalho na
obra que o Senhor nos confiou. Maiores
infor mações no site da igreja ou
diretamente com a nossa diretoria.
PARTICIPE, DIVULGUE E ORE!

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou
solicitações relacionados à Junta
Diaconal, sejam realizados através do
nosso
e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Deptºs Dorcas reunião hoje às 16:30h
sala da SAF.
Deptº Eunice– reunião hoje, domingo,
às 17h. Sala da Rampa.
Deptº Helen Simonton— reunião dia
24, quarta-feira, às 14:30h na casa da
Solange.
Deptº Ilka Paiva– reunião dia 31
,quarta-feira, às 15h. na casa da Nicinha.
Reuniâo Executiva—dia 25, quintafeira, às 14:30h, sala do Conselho.
Cinema com as Amigas- próxima
semana, dia 30 às 14:30h Filme: Eu só
posso imaginar.
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)
Próxima Reunião Mensal – 23 de
Julho: 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 por intermédio do Pr André

Sociedade Internas

Monteiro e sua esposa Ana Carolina.
Nossas Reuniões Mensais são
aber tas para toda a Igreja, pois
tratamos de assuntos edificantes para a
construção de relacionamentos
familiares sadios.
Confraternização de Fim de Ano
(Lançamento)– Já estamos no 2º
semestre! Logo, logo, já será Natal! Mas
antes teremos nossa Confraternização de
fim de ano em 7 de dezembro
(sábado), em novo estilo. Quer saber
mais? Então compareça ao lançamento
na próxima 3ª feira, 23 de Julho
(Reunião
Mensal).
VAGAS
LIMITADAS. Traga talão de cheque,
se desejar parcelar e garanta logo a sua
vaga! Não deixe para depois, correndo
o risco de ficar na lista de espera e não
ser chamado.
XXI Feira Missionária das Nações Será no dia 10 Agosto das 10:00h às
16:00h. O ECCC participará com o
Almoço Português e a Barraca de
Bolinho de Bacalhau e Rosquinhas
do “Tio Fernando”. Venha e traga sua
família e amigos.
O 69º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 20 a 22 Set. Já estamos
selecionando os casais dentre as fichas
de inscrição entregues ao Casal
Presidente. Entregue logo as suas fichas
e estejamos em oração!
Bodas – O ECCC parabeniza os casais
que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos de
Deus sejam derramadas sobre cada
casal. Acima de tudo, porém, revistam-se do
amor, que é o vínculo da perfeição. (Cl 3:14).
Convidamos os casais aniversariantes
deste mês para estarem conosco para um
momento de oração na próxima Reunião
Mensal de 23 de Julho (próxima 3ª feira).

Liturgia

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 17:30h teremos nossa devocional!
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 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
começaram no dia 2 de junho e são
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

Culto Vespertino
- 19h “DIGNO

É O CORDEIRO QUE FOI
MORTO DE RECEBER... HONRA, E
GLÓRIA, E LOUVOR”
(AP 5.11)

Prelúdio:
Convite à Adoração:
Dirigente: “Tende em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de
Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus.” (Fp 2.5-6).
Congregação: “Antes, a si mesmo se
esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens;
e, reconhecido em figura humana.” (Fp
2.7).
Dirigente: “A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até à morte e
morte de cruz. Pelo que também Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome
que está acima de todo nome.”
(Fp 2. 8-9).
Congregação: “Para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra.” (Fp 2. 9).
Todos: “E toda língua confesse que Jesus
Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
” (Fp 2. 10).
54 HNC – “A Chegada do Messias”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“DEUS PROVERÁ

PARA SI...
O CORDEIRO...
...NO MONTE DO SENHOR SE
PROVERÁ.” (GN 22.8)

Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: não
andeis ansiosos pela vossa vida, quanto
ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis
de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as vestes?
Observai as aves do céu: não semeiam,
não colhem, nem ajuntam em celeiros;
contudo, vosso Pai celeste as sustenta.
Porventura, não valeis vós muito mais do
que as aves? Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que comeremos? Que
beberemos? Ou: Com que nos
vestiremos? Buscai, pois, em primeiro
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6.25,26,31 e 33)
63 HNC – “Conta as Bênçãos”
Oração de Consagração: Diác. Paulo Freitas
Pastorais

“HABITE, RICAMENTE EM VÓS A
PALAVRA DE CRISTO...” (CL 3.16)
Leitura Bíblica: Ap 5.1-5 - Presb. Roberto
Marinho
Coral Canuto Regis
Tema:
“Jesus, o Leão o Leão da Tribo de Judá”
Mensagem: Rev. Isáias Cavalcanti

Liturgia

“DEDICAÇÃO

E

ENVIO”

Cântico: “Coração Regenerado”
Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!
Somos um corpo,
E assim bem ajustados,
Totalmente ligados,
Unidos, vivendo em amor.

Uma família,
Sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família
Vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti,
Querido irmão.
Precioso és para mim
Querido irmão.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
Anotações
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UPH
União Presbiteriana de Homens
Anuidade
por
contribuição
individual: sócio da UPH-Rio, procure
o tesoureiro Jonas de Souza, para
acertar o valor deste ano: R$ 25,00.
Reunião
devocional:
excepcionalmente, NÃO teremos
reunião devocional hoje! A devocional
da UPH fica remarcada para o próximo
domingo, dia 28/07.
OÁSIS
Movimento Oásis
Agradecimento: Agradecemos ao
nosso amado Rev Guilhermino, pela sua
presença na Devocional no último
domingo, nos trazendo a mensagem, que
muito nos abençoou. Agradecemos
também ao diácono Jerson Neto, que
tem estado amorosamente conosco, e
a todos que estiveram. Que o Senhor os
abençoe.
Missões: Meus queridos irmãos e
ir mãs. Precisamos que todos os
OASIANOS se unam, neste Projeto de
Missões. É a forma de você ajudar a
levar a Palavra de Deus até os confins
da terra, Ajude com a sua doação para
a barraca do Movimento OÁSIS, com o
tema, Nordeste. Mas você poderá doar
alimentos típicos ou não, doces ou
salgados, ou ainda fazendo a sua doação
em dinheiro.
Não perca esta oportunidade de ganhar
almas para Jesus! Contamos com você!
Junte-se a nós!

Oração no lar: Estamos com a agenda
de agosto aguardando você. Participe
deste grupo de oração que é abencoado
e abençoador.
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.

ECOS DA CATEDRAL
Já passamos da metade do ano e muitas
de nossas metas ainda não foram
atingidas. Mas nunca é tarde para
começar. Nossos ECOS continuam
acontecendo, semanalmente. Ainda dá
tempo de ter um “ano novo” no meio
do ano. Faça contato conosco e veja
onde fazer uma visita e ter uma
experiência ímpar. Lembrando nosso email: ecos@catedralrio.org.br.

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “O temor do SENHOR é o
princípio da sabedoria; revelam prudência
todos os que o praticam. O seu louvor
permanece para sempre.” (Salmo 111.10)
Congregação: “Aleluia! Louva, ó minha
alma, ao SENHOR.” (Salmo 146.1)
Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)
114 HNC – “Brilho Celeste”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
113 HNC – “Achei Um bom Amigo”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Luiz
Cláudio
Pastorais
“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18

“ADORAÇÃO
E LOUVOR.”
Prelúdio

147 HNC – “ Vencendo Vem Jeasus”

Leitura Bíblica: Mc 1:1 e 8:29 - Presb. Luís
Alberto
Coral Idalina Heringer
Mensagem: Pb. Maurício Buraseska

Litania de Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;
bendirei o teu nome para todo o sempre.”
(Salmo 145.1)

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

Mulheres: “Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre.”
(Salmo 145.2).

Cântico: “Quero que Valorize”
Quero que valorize o que você tem,
Você é um ser, você é alguém
Tão importante para Deus.

Homens: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 146.3).

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. (bis)

Coral: “Uma geração louvará a outra
geração as tuas obras e anunciará os teus
poderosos feitos.” (Salmo 145.4)

Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você.
Até com 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

coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Co 9.6-7).

Todos: “Meditarei no glorioso esplendor
da tua majestade e nas tuas maravilhas.
Todas as tuas obras te renderão graças,
SENHOR; e os teus santos te bendirão.
” (Salmo 145.5 e10).
28 HNC – “Coroação”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO
E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco, pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no

Oração de Consagração: Diác. José Arteiro
Pastorais

“CONTRIÇÃO
E INTERCESSÃO.”
Leitura Bíblica
Dirigente: “Confia no SENHOR e faze o
bem; habita na terra e alimenta-te da
verdade. Agrada-te do SENHOR, e ele
satisfará os desejos do teu coração.”
(Salmo 37.3-4).
Congregação: “Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.”
(Salmo 37.5).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Hino do Mês: 110 HNC – “A Vida com
Jesus”

“EDIFICAÇÃO E
CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Roberto Correa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

