Onde temos investido nosso tempo?
A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a
investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a
importância e o valor que tal coisa tem para você. Podemos fazer mais dinheiro, mas não
se pode fazer mais tempo. Quando dedicamos tempo a alguém, estamos dedicando uma
porção de nossa vida que não volta.
João em sua primeira epístola orienta pessoas próximas a ele da seguinte forma:
“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.” (1 Jo 3:18)
Sabemos que relacionamentos são importantes e devemos provar essa posição
investindo tempo neles. Hoje, passamos mais tempo nas redes sociais do que de fato
cultivando nossos relacionamentos. Já reparou que durante refeições, por exemplo, volta
e meia nos deparamos com a cena de todos (ou a maioria) mexendo em seus celulares
sem conversar uns com os outros?
No nosso relacionamento com Deus não pode ser diferente. Precisamos dedicar
o que temos de mais precioso para ouvir Sua voz, aprender de sua palavra e crescer
espiritualmente. Onde temos investido nosso tempo?
Carolina Trindade, adaptado do livro “Uma Vida com Propósitos”.
>> FREEDOM: Vai começar nossa contagem regressiva! Dias 18 e 19 de outubro
vai rolar a Conferência Freedom 2019! Guarde na sua agenda! Vai ser demais!
>>Almoço Freedom: É dia 04 de agosto, às 12h, e você não pode ficar de fora! Garanta
já o seu convite por apenas 18 reais e participe conosco!
>> 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
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Um olhar...

Somos um país extremamente cristianizado. Diversas são as referências a Cristo nos
mais variados âmbitos da vida cotidiana brasileira... Podemos mencionar, como exemplos,
a Carta de Pero Vaz de Caminha, a qual o autor enviou a D. Manuel, rei de Portugal, para
registrar as suas impressões sobre a terra que depois viria a ser chamada de Brasil. Pero Vaz
descreve o que vê com as seguintes palavras: “(...) houvemos vista de terra! Primeiramente dum
grande monte, mui alto e redondo; (...); e de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs
nome - o Monte Pascoal e à terra - a Terra da Vera Cruz”. Podemos citar também a maior
realização de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho: as esculturas de 66 estátuas da Via
Crucis, distribuídas em seis capelas independentes, talhadas entre 1796 e 1799. Se olharmos
a música popular, haveremos de falar de Aquarela do Brasil de Ari Barroso, que descreve o
Brasil como “Terra de Nosso Senhor”. Enfim, há uma infindável série de referências ao
cristianismo espalhadas em todos os lugares de nossa terra... A pergunta é se essas
manifestações têm ou não peso de influência.
Um dos grandes cuidados que devemos ter é verificarmos se apenas declaramos
palavras vinculadas à fé cristã ou se temos a nossa vida influenciada pelo poder transformador
da Graça de Deus em Cristo. Não basta apenas tomar conhecimento de textos, tornar-se
afeito a hinos e a cânticos, reunir-se em um grupo cristão... É necessário encarnar os valores
cristãos na vida e externá-los em todos os aspectos da existência.
Em Atos 1. 11, um anjo teve que advertir os discípulos a respeito da continuidade
da vida dizendo: “Homens da Galileia, porque estais aí parados olhando para o céu?”. Isso aconteceu
em razão de os olhos dos apóstolos ficarem fixados no local por onde Jesus tinha partido...
O mensageiro de Deus não pretendia diminuir o interesse daqueles homens pelo seu Mestre,
mas talvez fazê-los pensar que a partir daquele momento deveriam seguir os passos do
Senhor na pregação e teriam que aprender a ver Jesus e a se encontrar com Ele ao
demonstrar amor e cuidado com os seus semelhantes.
Os Evangelhos aludem, em diversas ocasiões, ao olhar de Jesus Cristo. Um olhar
benévolo e afetuoso, comovedor e comovido, um olhar profundamente conhecedor, que
penetra a intimidade, um olhar que ensina e corrige, que move ao arrependimento e chega
a provocar um ímpeto de generosidade. Somos chamados pelo Senhor para sermos
amorosos e para isso devemos começar reeducando a nossa forma de olhar. Que o nosso
olhar expresse todo o amor que Cristo tem derramado em nossos corações e com isso
evidenciemos a profundidade das transformações efetuadas por Ele em nosso caráter e
não apenas nos habituemos a citar palavras do universo cristão, como se elas fossem
capazes de mudar a nossa forma de encarar a vida. Olhe com os olhos de Cristo!
Pastor Renato Porpino
Pastor da Igreja do Senhor

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
conscientizar e investir 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.

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 esse 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.
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.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Mis Leninha Maia; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19 horas: Rev.
Guilhermino Cunnha
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. André Lima 10h30min: Presb. Antonio Gouvea 19 horas: Presb.
Assuero Silva
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Lia de Jesus - Mary Bezerra - Elza Pimentel Noite: Creuza Póvoa

Segunda-feira 29: Hebreus 12.18-24
Terça-feira 30: Salmo 145.1-13
Quarta-feira 31: Colossenses 1.3-14
Quinta-feira 01: Josué 24.1-25

Sexta-feira 02: I João 3.11-18
Sábado 03: Isaías 26.1-9
Domingo 04: Salmo 66.8-12

Aniversário de Nascimento
Hoje: Diác. Adolfo Guilherme Silva Correia, Amilson Costa Rodrigues, Arlinda Lea dos Santos,
Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão, Esron Jesus Ramos Plácido, Ester de Melo Trindade, Joel
Henrique Mendes de Mesquita, Joyce Costa Sales, Luiz Alberto da Silva Santos, Maria da Conceição
Lima, Talita Alves Aquino, Willians Matos de Almeida Araújo.
Seg 29: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luzia Rodrigues O. S. Da Silva, Nice Marques
Baptista, Paulo Cesar A. Menezes, Rhubya da Rocha Carvalho.
Ter 30: Bruno Muniz Ramos Polo. José Antonio de Barros, Luzimagno da Fonseca Lemos Heringer,
Patricia Cardoso Guerra, Reubem Luiz Moreira Faria, Vânia Lúcia da Silva Barbosa,
Vitória Elisa Fernandes de Freitas.
Qua 31: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da Silva, Lúcio
Pereira de Castro Filho, Marcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina, Tirza Farina Barros,
Vera Maria Villon.
Qui 01: Benjamin Neves Hansen, Bruna Raquel Simões Gouvêa, Cleriston Santos da Silva, Jorge Luiz
Pina Soares, Jorge Maia Mendes da Silva, Laura Maria Teixeira Portella, Márcio Rogério da Rocha
Torrão, Melissa de Paula Brito, Priscila Clara de Araújo, Yuri Moraes Gomes Dias.
Sex 02: Eleny Silva, Maria Aparecida Soares, Maria da Guia Silva Lima,
Sáb 03:. Claudio Spiller, Eva Pinto Quintaes, Mariana André de Azevedo, Marta Maria de Jesus
Almeida.
Aniversário De Casamento
Hoje: Adelino Sathler Filho e Mônica Maria Generino de Melo Sathler.
Seg 29: Laura Leal de Moura e José Pereira de Moura Sobrinho, Gilberto Alves de Sá e Marcleide
Nunes de Souza Sá, Miguel dos Santos Júnior e Renata Geraldo Peres dos Santos.
Ter 30: Presb. Ruy Loureiro Santos e Regina Maria Silveira Loureiro Santos.
Qua 31: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, Diác. Archidemes Campos
e Irani da Silva Pereira, Roberto Monteiro Barboza e Edmar Ferreira Monteiro Barboza.
Qui 01: Henrique Manoel Lopes e Maria Claudia Abreu de Farias Lopes.
Sex 02: José Antônio Rodrigues e Luceni Ribeiro Rodrigues.

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
conhecermos o trabalho desenvolvido pela
equipe do Culto na praça. Todas as quartasfeiras, um grupo de evangelistas da nossa igreja
ministram louvor, pregam 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 a 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 foi quebrando
ele 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 a 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 nos três
cultos. 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 congregam nas reuniões na cidade.
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!
Ebd Adulto – Breve Perfil de Nossas
Classes
Em continuidade à 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, e
como orientação onde poderão buscar o
conhecimento da Palavra, segue breve
comentário da CLASSE CECÍLIA
MARIA SIQUEIRA. – “Está localizada
no Templo. Venha estar conosco para
estudarmos juntos, a Palavra de Deus! Neste
trimestre nossa temática tem nos desafiado
em aspectos da teologia prática do
Calvinismo, seu significado e como
aplicarmos em nossa vida. Será uma alegria
ter você conosco. Somos dois professores:
Maurício Buraseska e Iaco Lobo. A Classe
começa logo após o término do culto das
8h, todo domingo. Caso não tenha uma
Classe ainda, esta é a sua! Bem-vindo!”

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 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 01 Ago – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!
Próxima semana: Dom 04Ago19 Equipe C: Adeclen Santos, Elizabeth
Sabino, Charles Mattos, Filipe Agum, Jorge
Camacho, Leonardo Trindade, Paulo
Freitas,
Roberto Azeredo (Púlpito 8h),
Willians Araújo (Púlpito 10h30), e
Amália Maria (Púlpito 19h).
Qui 08 Ago – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!
Agradecimento a Deus - O presidente da
nossa Junta Diaconal Diac. Antônio Renato,
já está em casa e em plena recuperação
e juntamente com sua família agradece a
todos que estiveram os sustentando em
oração neste período. Louvamos e
agradecemos a Deus por esse verdadeiro
milagre!!! Toda a honra, toda glória e todo
louvor seja dado ao nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, que ouve as nossas
orações.
Mês de Aniversário da Junta Diaconal Ação Social - Em virtude do estado de
Saúde do Presidente da Junta Diaconal Diac.
Antônio Renato, foram adiados os
atendimentos do dia da Ação Diaconal. Em
breve iremos divulgar uma nova data
para este dia especial.

Reunião de oração - No ultimo
domingo dia 21/07, foi realizada na sala da
Junta Diaconal, uma reunião de oração e
agradecimento pela vida do Diac. Antônio
Renato, dentre outros enfermos de nossa
Igreja. Destacamos a presença de
profissionais do Mackenzie Rio, colegas de
trabalho do nosso querido presidente que
participaram desta reunião. Foi um
momento especial de muito clamor e de
muito agradecimento a Deus.
Workshop Serviço Diaconal - Será no
dia 27/07 de 09hs as 17hs em nossa Igreja.
As inscrições já estão abertas! Teremos
palestras voltadas as atividades diaconais e
oficinas práticas para a aperfeiçoamento do
trabalho na obra que o senhor nos confiou.
Maiores informações no site da igreja ou
diretamente com a nossa diretoria.
PARTICIPE, DIVULGUE E ORE!
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

Cinema com as Amigas -dia 30 às 14:30h.
Sala Miriam Dyffrayer. Filme : Eu só posso
imaginar.
Deptº Ilka Paiva– dia 31, quarta-feira, às
15h. Na casa da Nicinha.
Reunião Plenária - dia 1 de agosto ,
quinta- feira, às 14h.30 , com reunião de
oração às 13h.30 . Compareça!

Todos: “Combate o bom combate da fé.
Toma posse da vida eterna, para a qual
também foste chamado e de que fizeste
a boa confissão perante muitas
testemunhas. Por isso, recebendo nós um
reino inabalável, retenhamos a graça, pela
qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor.” (Hebreus
12.13).
Palavra da Diretoria da Junta Diaconal
Oração de Gratidão a Deus pelo 153º
Aniversário

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS
Leitura Bíblica: Presb. Altair Bazeth - Hab.
3.17 e 18 Presb.
Cântico: “Aleluia”

Mais perto quero estar, Senhor,
E te adorar com tudo o que eu sou,
E te render glória e aleluia!

Quando lutas vierem me derrubar,
Firmado em ti eu estarei,
Pois tu és o meu refúgio, ó Deus!
E não importa onde estiver,
No vale ou no monte, adorarei,
A ti eu canto glória e aleluia!
Aleluia...
Senhor, preciso do teu olhar,

Sociedade Internas

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Toda minh’alma deseja a ti,
Junto com os anjos cantarei:
Tu és santo, exaltado, aleluia!
Aleluia...
Mensagem: Rev. Renato Porpino
“SERVINDO AO SENHOR COM
ALEGRIA.”
Cântico: “Ele continua sendo bom”
Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração,
Que se faz presente aqui.
Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar.

Pai, eu quero te amar,
Tocar o teu coração
E me derramar aos teus pés.

Aleluia...

Ouvir as batidas do teu coração,
Me esconder nos teus braços, ó pai!

Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus.
Então chega o dia de viver
Tudo que se aprendeu,
E a enxergar até
O que não se pode ver.
Chega o dia de entender
Até ouvir um não de Deus,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar.
Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)
Reunião Mensal – 23 de Julho: Dentro
da temática anual “Esperança em Tempo
de Crise”, tivemos a nossa Reunião Mensal,
com mais uma ministração da pela Palavra
do Senhor em prol do Casamento e da
família por intermédio do Pr André
Monteiro e sua esposa Ana Carolina.
Confrater nização de Fim de Ano
(Lançamento realizado)– 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. O lançamento ocorreu na
última 3ª feira, 23 de Julho (Reunião
Mensal). VAGAS LIMITADAS. Entre em
contato com o Casal Procurador 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 aos casais
aniversariantes deste mês para estarem
conosco para um momento de oração na
próxima Reunião Mensal de Agosto.
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Em função do nosso Acampamento de
inverno, informamos que neste domingo
não haverá devocional, tampouco nossa
EBA. Pedimos também orações para que a
volta dos nossos adolescentes seja
abençoada.
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 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

Liturgia

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: temos reunião HOJE! Não
perca! Sala pb. Miguel dos Santos, às 17h30!
Oração: e na semana que vem já tem outra
atividade! Nossa já tradicional reunião de
oração! Tem sido bênção as nossas reuniões!
Não falte!
ACI: você lembra Taxa per capita? O nome
mudou para ACI (Anuidade por
contribuição individual). O valor é de R$
25,00. Querido sócio, procure o tesoureiro
da UPH-Rio, Jonas de Souza;
Federação: logo mais estaremos
divulgando a próxima atividade da nossa
federação! Fique atento ao boletim e às redes
sociais!
OÁSIS
Movimento Oásis

Convite: O Movimento Oásis convida você
para a XXI Feira Missionária das Nações ,
dia 10/08 das 10 às 16h. Estaremos
participando com a barraca temática de
Pernambuco. Teremos comidas típicas e
tapioca e você poderá participar doando
preferencialmente comidas típicas ou não
e doações financeiras. Toda arrecadação será
destinada para MISSÕES. Você não pode
faltar!!! Contamos com você.
Reunião de oração: Toda segunda-feira,
às 18:30h: Você tem projetos? Busca por
uma bênção especial? Deseja alcançar a

vitória? Temos a solução!! Venha amanhã
segunda feira, às 18:30h e integre-se a este
grupo que busca e clama pelo Senhor, na
nossa reunião de oração. Por vossa causa
repreenderei o devorador... . Malaquias 3:11
Bazar: Continuamos trabalhando para o
nossobazar,
em prol do aniversário do Oásis.
Aguardamos as suas doações para abençoar
vidas, de roupas, sapatos e bijouterias.
Contribua! Contamos com sua participação.
Ensaio do Grupo de louvor: Toda
Quarta – feira, às 17h , estaremos
ensaiando novos hinos para louvarmos ao
Senhor com alegria. Não falte!
Você conhece o Movimento Oásis ? O
nosso moto é: VIDA: Valorização,
Integração, Doação e Amor. Venha fazer
parte deste ministério! Queremos ser igreja
com você!
ECOS DA CATEDRAL

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO
Leitura Alternada:
Dirigente: “Bendize, ó minha alma, ao
SENHOR, e tudo o que há em mim
bendiga ao seu santo nome. (Salmo 103.1).
Congregação: “Bendize, ó minha alma, ao
SENHOR, e não te esqueças de nem um
só de seus benefícios. (Salmo 103.2).
Dirigente: “Ele é quem perdoa todas as
tuas iniquidades; quem sara todas as tuas
enfermidades.” (Salmo 103.3).
Congregação: “Quem da cova redime a
tua vida e te coroa de graça e
misericórdia.” (Salmo 103.4).
Todos: “Quem farta de bens a tua velhice,
de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia.” (Salmo 103.5).
Motivos de Oração
Cântico: “Entrego a Ti”

“E perseveraram na doutrina dos
apóstolos e na comunhão, no partir do
pão e nas orações.” Atos 2:42.
Quer ver como isso acontece, hoje, em
nossos dias? Faça uma visita a um dos
nossos pequenos grupos - ECOS. Todas as
semanas vemos esta verdade na vida de
muitas pessoas, em nossa igreja. Nosso
contato agora pode ser feito através do
telefone 98193.9584. O e-mail também
continua valendo: ecos@catedralrio.org.br.
Esperamos você.

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, Teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor!
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

GRATIDÃO A DEUS PELO 153º
ANIVERSÁRIO DA JUNTA DIACONAL
Litania Diaconal:
Dirigente: “Ora, naqueles dias,
multiplicando-se o número dos
discípulos, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus, porque as
viúvas deles estavam sendo esquecidas na
distribuição diária.” (Atos 6.1).
Congregação: “Então, os doze
convocaram a comunidade dos
discípulos e disseram: Não é razoável que
nós abandonemos a palavra de Deus para
servir às mesas.” (Atos 6.2).
Dirigente: “Mas, irmãos, escolhei dentre
vós sete homens de boa reputação, cheios
do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço.” (Atos 6.3).
Congregação: “E, quanto a nós, nos
consagraremos à oração e ao ministério
da palavra. O parecer agradou a toda a
comunidade; e elegeram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia. (Atos 6.4-5).
Dirigente: “Semelhantemente, quanto a
diáconos, é necessário que sejam
respeitáveis, de uma só palavra, não
inclinados a muito vinho, não cobiçosos
de sórdida ganância, conservando o
mistério da fé com a consciência limpa.”
(I Timóteo 3.8-9).
Congregação: “Também sejam estes
primeiramente experimentados; e, se se
mostrarem irrepreensíveis, exerçam o
diaconato. Pois os que desempenharem
bem o diaconato alcançam para si
mesmos justa preeminência e muita
intrepidez na fé em Cristo Jesus. (I
Timóteo 3.10 e 13).

Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Culto Devocional
- 8h -

“ADORAÇÃO AO
DEUS TRINO”
Prelúdio: “Jesus, em Tua Presença”
Convite à Adoração:
Dirigente: “Render-te-ei graças, SENHOR,
de todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores. (Salmo
1381).
Congregação: “Prostrar-me-ei para o teu
santo templo e louvarei o teu nome, por
causa da tua misericórdia e da tua
verdade, pois magnificaste acima de tudo
o teu nome e a tua palavra.” (Salmo 138.2)
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao SENHOR, na
companhia dos justos e na assembleia.”
(Salmo 111.1)
Congregação: “Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os
que nelas se comprazem.” (Salmo 111.2)
Todos: “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Salmo 111.3)
Cântico – “Cantai ao Senhor”
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai Ao Senhor, Todas as terras.
Cantai ao Senhor, Bendizei o Seu Nome,
Proclamai a Sua salvação!
Anunciai entre as nações as Suas obras,
Entre todos os povos as Suas maravilhas,
Por que grande é o Senhor e mui digno
de ser louvado,
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante dEle,
Força e formosura no Seu santuário !

Cântico: “Grande é o Senhor”

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

Grande é o Senhor
E mui digno de louvor,
Na cidade do nosso
Deus seu Santo monte,
Alegria de toda terra.

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

Grande é o Senhor
Em quem nós temos a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante dele nos prostramos.

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

Queremos o teu nome engrandecer
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas!
Confiamos em teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus.
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria. Deus
pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre, em tudo,
ampla suficiência, superabundeis em toda
boa obra. Enriquecendo-vos, em tudo,
para toda generosidade, a qual faz que,
por nosso intermédio, sejam tributadas
graças a Deus.” (II Co 9.7,8,11)

Todos: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.” (Salmo 145.3)
33 HNC – “Maravilhas Divinas”
1ª e 2ª estrofes

Motivos de Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS
ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO.”
SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Ruy Coelho
Solo: Jonas de Souza
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS”
TITO 3.15
Cântico: “Tudo Que Jesus Conquistou”

Oração de Adoração

“... E SEDE
AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
318 HNC – “Ceifeiros do Senhor”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Aux. de Diác.
Rosibeth Silva
Pastorais

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

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.
Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós,
Do que o que está no mundo! (2 vezes)
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

177 HNC – “Firme nas Promessas”
Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correia
Pastorais

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liturgia

Liturgia

297 HNC – “A Chamada Final.”

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória
de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)
Mulheres: “Senhor, tu tens sido o nosso
refúgio, de geração em geração. Antes que
os montes nascessem e se formassem a
terra e o mundo, de eternidade a
eternidade, tu és Deus.” (Salmo 90.1-2).
Homens: “No princípio, criou Deus os céus
e a terra. A terra, porém, estava sem
forma e vazia; havia trevas sobre a face
do abismo, e o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas.” (Gn 1.1-2).
Coral: “ Pela fé, entendemos que foi o
universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das
coisas que não aparecem. “(Hebreus
11.3).
Todos: “Quão grandes, SENHOR, são as
tuas obras! Os teus pensamentos, que
profundos! Todas as tuas obras te
renderão graças, SENHOR; e os teus
santos te bendirão. Falarão da glória do
teu reino e confessarão o teu poder.” (Sl
92.5; Sl 145.10-11).
65 SH – “Grandioso És Tu.”
1. Senhor, meu Deus,
Quando eu, maravilhado,
Contemplo a Tua imensa criação,
A Terra e o mar e o céu todo estrelado
Me vêm falar da Tua perfeição.

Então minh’alma canta a Ti,
Grandioso és Tu! Grandioso
Então minh’alma canta a Ti,
Grandioso és Tu! Grandioso

Cântico: “Foi no Calvário”

Senhor:
és Tu!
Senhor:
és Tu!

2. Quando as estrelas,
Tão de mim distantes,
Vejo a brilhar com vívido esplendor,
Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes
Que meu Jesus deixou, por meu amor!
3. Olho as florestas
Murmurando ao vento
E, ao ver que Tu plantaste cada pé,
Recordo a cruz, o lenho tão cruento,
E no Teu Filho afirmo a minha fé.
4. E quando penso
Que Tu não poupaste
Teu filho amado por amor de mim,
Meu coração, que nele Tu ganhaste,
Transborda, ó Pai,
De amor que não tem fim!
5.E quando Cristo,
O amado meu, voltando,
Vier dos céus o povo seu buscar,
No lar eterno quero, jubilando,
A Tua santa face contemplar.
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 coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem dá com
alegria. Dai, e dar-se-vos-á; boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão... (II Co 9.6-7; Lc
6.38)

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.
Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar!
Aqui no mundo,
As desilusões são tantas
Mas existe uma esperança:
É que Cristo vai voltar!

Hino do Mês: 110 HNC – “A Vida com
Jesus”

“EDIFICAÇÃO
E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Mt 24. 29-31 - Presb. Adibe
Santos
Coral Canuto Regis
Tema: “A vinda do Filho do Homem”

(bis)

Mensagem: Rev. Isáias Cavalcanti
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Cristo vem Buscar”

(bis)

Oração de Consagração: Diác. Thiago
Castilho

Cristo vem me buscar,
Para o céu me levará,
O Cordeiro prometido voltará!

(Coro)
Oh ! Glória, Aleluia!
Maranata ! Vem, Jesus !
Sou liberto pelo sangue dessa Cruz.
Tenho o Consolador,
Sua glória e esplendor,
Sou liberto pelo sangue do Senhor!

Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Bíblica:
Dirigente: “Ora, a fé é a certeza de coisas
que se esperam, a convicção de fatos que
se não veem.” (Hebreus 11.1).
Congregação: “De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. (Hebreus
11.6).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

(Bis)

Ele manda atento estar,
Vigiar e sempre orar
Para o toque da trombeta escutar!
(Bis)
Oh ! Que gozo vou sentir
Com os anjos a cantar,
Pois com Cristo para sempre vou
morar! (Bis)
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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