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.
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Amigos e Amigo

A amizade é a relação humana por excelência, pois nela se dão as condições para
um relacionamento livre e de plena reciprocidade entre as pessoas. Por isso é considerada
uma condição sine qua non para a vida feliz. Segundo Aristóteles, a amizade é o aspecto
mais necessário para a vida; de modo que, “o homem feliz necessita de amigos” (Aristóteles, Ética
a Nicômaco, IX, 1170 b 15-19). Ninguém gostaria de viver sem amigos, mesmo que
possuísse todos os outros bens, porque a prosperidade não serve para nada se há a privação
da possibilidade de fazer o bem a alguém.
A amizade requer reciprocidade. A virtude do amigo é amar e o seu desejo é ser
amado. Por isso, Aristóteles pensa que a amizade sempre vai acompanhada de virtudes;
sem elas não existe amizade verdadeira.
Nos Evangelhos, Jesus fala de amizade e
manifestações de amizade. E, em diversos textos da Palavra, encontramos exemplos do
amor amigo com que se tratavam os primeiros cristãos. Logo, o que diferencia a amizade
de outras formas de amor é uma semelhança nas virtudes e nas qualidades daqueles que se
chamam amigos.
Porém, na amizade entre Deus e o homem se dá a maior dessemelhança possível
nessa relação. Como pode haver esse amor de amigos entre Deus e a humanidade se a
diferença entre as partes é incomensurável? A chave está nas palavras e obras de nosso
Senhor Jesus, o Deus que ama com coração humano e o Homem que manifesta o infinito
amor de Deus.
No Evangelho de João, há afirmações de Jesus bem explícitas a respeito de amizade:
“Eu vos chamo amigos” (Jo 15. 15) e, referindo-se a si mesmo, Ele diz: “Ninguém tem amor maior
do que aquele que dá a vida por seus amigos” (Jo 15. 13). O choro pela morte de seu amigo
Lázaro, a tristeza diante da renúncia do jovem rico e muitas outras situações são mostras
e provas da amizade de Jesus com os homens. No entanto, tendo como ponto de partida
a gigantesca distância e a radical dessemelhança, a amizade entre Deus e o homem quebra
totalmente o paradigma de uma amizade fundamentada na reciprocidade e no mérito
humano. O apóstolo Paulo - em Rm 11. 35 - questiona a condição da humanidade
perguntando: quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Nós só amamos o
nosso doce amigo Jesus, por Ele nos ter amado primeiro. Nessa relação, somos amados e
ponto! Não há uma reciprocidade perfeita, no sentido de o amor dos homens e de Deus
não falharem. Apenas o amor de Deus por nós não falha. E, nesse sentido, a Palavra nos
assevera que “mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo” (II Tm
2. 13). Ou seja, somos amigos de Deus, reaproximados em Cristo e nada tem o poder de
mudar essa verdade. Louvado seja Deus por nos fazer amigos! Então, agradeça ao Senhor
por Sua amizade, ame-O em resposta, sirva-O com ânimo e glorifique-O com a vida.
Rev. Renato Porpino
Pastor das ovelhas do Senhor

Assembleia Geral Ordinária
O Conselho convoca à Igreja para reunirse em AGO, no dia 11 julho de 2019, às
18:30 horas, com a seguinte pauta:
1 – Ouvir, para informação, o relatório do
movimento da Igreja no ano de 2018;
2 – Tomar conhecimento do orçamento
financeiro para o ano de 2019; 3 – Eleger
secretário da assembleia. Todos os
membros comungantes estão convocados.
(Art. 9º CI/IPB – art. 15 – Estatuto da
IPRJ).

7ª Festa Família na Roça - 2019
“Eita tempo bão!” Tempo de crise? Que
nada! Aqui só tivemos comunhão das
famílias, fartura, diversão e alegria.
Agradecemos a todos que participaram, e
tornaram o evento mais bonito, animado e
abençoado. Ano que vem tem mais...”A
Alegria do Senhor é a nossa força.”.
Uma realização de todas as Sociedades
Internas da Catedral. Juntos, com Deus,
somos mais fortes, para honra e glória do
Senhor!

Púlpito da Catedral Presbiteriana –
07.07.19
Hoje, no culto vespertino, às 19:30h,
receberemos, com distinção e carinho, o Rev.
Roberto Brasileiro, mui digno Presidente do
Supremo Concílio da IPB e pastor da IP
do Bairro Constatino, Patrocínio – MG,
como mensageiro de Deus. Estará presente
o Rev. Lourival Marciano, Presidente do
Sínodo Rio de Janeiro, Integrando a comitiva
do Rev. Roberto Brasileiro. Sejam muito
bem-vindos, amados pastores. É um
privilégio tê-los conosco hoje. Sintam-se à
vontade entre nós.

Disseram o sim do Amor
Adolfo Guilherme Correia e Silvana Floresta
uniram-se em matrimônio no dia 04 de
junho, na Itália, Florença, região da Toscana,
em linda e emocionante cerimônia nupcial,
oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti. No
Brasil, o casal já havia realizado o casamento
civil. Diante de Deus, familiares e amigos, o
casal fez os votos e disse o sim do amor.
Que Deus abençoe este novo lar constituído.
nele, e que na vida a dois o amor seja
crescente e a felicidade multiplicada!
Parabéns! “Põe-me como selo sobre o teu
coração...” Ct 8.6
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Maria das Dores Ferreira descansou no
Senhor
Aos 90 anos, faleceu em dezembro de 2018.
Mas, só agora a Igreja tomou conhecimento
de sua ida à casa do Pai Celeste. Era
membro da Igreja desde 23 de dezembro
de 1984, sócia e grande colaboradora da
SAF; estava residindo com parentes quando
foi promovida à glória Celestial, à presença
do Senhor, a quem amou e serviu com
fidelidade. “Preciosa é aos olhos do Senhor
a morte dos seus santos.” Sl 116.15
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. É uma
grande oportunidade que temos de nos
conscientizarmos e investirmos em missões.
E viajarmos por diversas regiões sem tirar
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!
III CEIN – Congresso de
Evangelização de Índios
No dia 26 de outubro, de 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, dos dias 23/07 a 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!
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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 poderá
será beneficiado com Bíblia online, Jornal
Brasil Presbiteriano, receberá avisos e
notificações diretamente pelo aplicativo,
documentos importantes (Manual
Presbiteriano, Confissão de Fé de
Westminster, Código de Disciplina, Manual
de Confecção de Atas e etc...), agenda de
eventos da IPB, Hinário Novo Cântico e
muito mais... Igreja Presbiteriana desde 1859
Evangelizando o Brasil!

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, e 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.

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.verdadeevida.org.br e desfrute dos artigos e
vídeos. Assista também no Youtube
pesquisando por “Verdade e Vida”.

O “No 4o com Deus” agradece o apoio
da Igreja e as orações sem as quais não
veríamos a mão do Senhor agindo em cada
detalhe, abrindo o mar à nossa frente para
que chegássemos seguros no centro da Sua
vontade. Nos veremos novamente em
agosto. “No 4o com Deus, o melhor lugar para se
estar.”

No 4o com Deus - MÉIER.
“... pois nós não podemos deixar de falar das coisas
que vimos e ouvimos.” (Atos 4.20)
Deus é sempre bom. E NÃO foi diferente,
no 1° “No 4o com Deus” fora do nosso
quarto. Fomos muito bem recebidos pelo
Pastor IVO MOZART e por sua equipe que
nos deu apoio total para fazermos
conforme o Senhor nos orientou.
Estiveram presentes no fim do feriado, mais
de 50 pessoas às 17h num espaço bem
menor que o SAR. Novamente com o tema
TROJAN, cujo foco é: estamos sendo
invadidos de modo invisível como foi com
os soldados que sairam do Cavalo de Troia.
A Missionária SÂMIA trouxe mais um
testemunho do que Deus tem feito em sua
vida, nos paises distantes do Senhor e uma
mensagem desafiadora para nós, como
Igreja de Cristo e divulgadora da Salvação
em Jesus: NÃO podemos nos calar: IDE
E PREGAI (Mc 16.15) foi a determinação
de Jesus.

Irmãos visitados pela equipe ministerial
em maio e Junho
1. Visita ao Hemorio (Vários Enfermos);
2. Nascimento de Laura, Filha de Fred e
Natasha;
3. Edineia Bastos e Presb. João Bastos;
4. Elci Silva de Carvalho;
5. Presb. Josmar Smith;
6. Ester Vargas;
7. Maria José;
8. Rosa Ferreira Bessa e Natália;
9. Celso Werner;
10. Diac. Archidemes Campos;
11. Maria Helena Sathler Gripp;
12. José Gomes de Sá
13. Presb. Edilson Vianna;
14. Nascimetno de Sofie, filha do Diác.
Rodrigo Nobre e Raquel Coelho Nobre.
(Rev. Renato Porpino, Rev. Isaías
Cavalcanti, Rev. Guilhermino Cunha e Mis.
Leninha Maia). Oremos por estas vidas
preciosas!
Mudança de Horário do Culto
Vespertino
Excepcionalmente, o culto vespertino de
hoje será às 19:30h. Não esqueça o horário
nem falte! Estaremos adorando ao Senhor
juntos!
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 (Charles): 3863,
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Viviane): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.
Estamos prontos para servir.

Sociedade Internas
JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 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.
Próxima semana: Dom 14Jul19 - Equipe D:
Ricardo Bezerra, Archidemes Campos, George
Washington, Iracema Ferreira, Jonas de Souza,
Sérgio Santos, Tiago Trindade, Jorge Gorne
(Púlpito 8h), Marcelo Magalhães (Púlpito
10h30), e Ricardo Dowsley (Púlpito 19h). Qui
18Jun19 – Marcelo Magalhães
Aniversário da Junta Diaconal - Em
comemoração dos 153 anos da Junta Diaconal de
nossa Igreja, será realizado um culto de gratidão
na próxima sexta-feira dia 12/07, às 19hs e o
louvor e a ministração da palavra será realizado
pelo pastor ASAPH BORBA. Venha estar conosco!
Convide seus familiares e amigos!!!
Ação Social - No domingo dia 21/07 das 09hs
às 13hs 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.
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer assuntos,
correspondências ou solicitações relacionados a
Junta Diaconal, sejam realizados através do nosso
e-mail oficial: jd@catedralrio.org.br
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Jerusalém- reunião dia 11, 5ª feira, às
14h.30 na Igreja.
Culto ao Senhor - 154 anos de Junta Diaconal dia 12 às-19h. Preletor Pr. Asaph Borba.

Sociedade Internas
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

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

Tema do Ano: ESPERANÇA EM TEMPO
DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”
(Lm 3:21)
Festa da Família na Roça – ocorreu ontem e
agradecemos aos Encontreiros que participaram
direta ou indiretamente para que esse evento, que
promove a comunhão da Família menor e maior,
viesse a ter o êxito que alcançou. Deus abençoe a
todos.
Reunião de Testemunho e Oração: Vai ocorrer
no próximo dia 09 de julho e contaremos com a
presença do casal Cristiane e Jorge Camacho.
Invista em seu casamento e na sua família com a
Palavra! A Reunião começa às 20h.
XXI Feira Missionária das Nações - Será no
dia 10 Agosto das 10:00h às 15:00h. 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. (Col 3:14). Convidamos
aos casais aniversariantes deste mês para estarem
conosco para um momento de oração na próxima
Reunião Mensal de Julho.

Neste domingo, às 9:15, 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 tem condições de pagar, fale com a Tia
Zô ou com a Mis. Leninha Maia, você poder
abençoar uma vida! Pedimos também à igreja
orações para que tudo ocorra bem!
Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os primeiros
grupos iniciaram! Com duração de 2 meses com 1
aula por semana com tia Leninha. Maiores
informações com a Diretoria da UPA. Vale a pena
investir hoje!
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 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.
Bazar: Estamos trabalhando para o nosso bazar,
em prol do aniversário do Oásis. Aguardamos as
suas doações, para abençoar vidas, de roupas,
sapatos e bijouterias. Contribua! Contamos com
sua participação.
Voce 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 tem 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”.

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 teu nome, eu o farei
celebrado de geração a geração, e, assim,
os povos te louvarão para todo o
sempre.” (Salmo 45.17)
Congregação: “A meus irmãos declararei
o teu nome; cantar-te-ei louvores no meio
da congregação!” (Salmo 22.22)
Dirigente: “Vós que temeis o SENHOR,
louvai-o; glorificai-o, vós todos,
descendência de Jacó;
reverenciai-o, vós todos, posteridade de
Israel” (Salmo 22.23).
Todos: “Bendito seja o SENHOR, Deus
de Israel, de eternidade a eternidade; e
todo o povo diga: Amém”! Aleluia!
(Salmo 106.48).
21 HNC – “Deus de Abrão”
1ª e 4ª estrofes
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
104 HNC – “Linda Melodia”

“DÁ OUVIDOS, O DEUS, Á MINHA
ORAÇÃO ...” SL 55.1
Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Mt 5.1 - 9 - Presb. Luís
Alberto
Coral Simonton
Tema:
“Bem-aventurados os humildes de
Espírito...
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS”
TITO 3.15
Cântico: “Shalom Adonai”
Shalom-Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom-Adonai,
Shalom –Adonai,
Shalom-Adonai, Shalom!
A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor. (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Oração de Consagração: Diác. Jorge
Camacho

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Pastorais

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

“ADORAÇAO E LOUVOR”
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas.” (Hebreus 1.1)
Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hebreus 1.2)
Homens: “ Ele, que é o resplendor da
glória e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas.”
(Hebreus 1.3)
Coral: “ Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome..” (Hebreus 13.15)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém! ” (Romanos
16.27)
47 HNC – “Louvor e Glória”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “ Considerai, pois,
como era grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos. Ora, os que dentre os
filhos de Levi recebem o sacerdócio têm

mandamento de recolher, de acordo com
a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos
seus irmãos, embora tenham estes
descendido de Abraão; entretanto, aquele
cuja genealogia não se inclui entre eles
recebeu dízimos de Abraão e abençoou
o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida
que o inferior é abençoado pelo
superior. Aliás, aqui são homens mortais
os que recebem dízimos, porém ali,
aquele de quem se testifica que vive.,” (
Hebreus 7. 4-8).
32 HNC – “ O Deus Fiel.”
79 HNC – “Glória ao Salvador ”
Oração de Consagração: Diác. Leonardo
Trindade
Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Gênesis 4. 8 - 16 - Presb.
Luís Monteiro
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Unissona: “Se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e me buscar, e se converter dos
seus maus caminhos, então, eu ouvirei
dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra. Estarão abertos os
meus olhos e atentos os meus ouvidos à
oração que se fizer neste lugar.” (II
Crônicas 7.14-15).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

CEIA

DO SENHOR

Ministração do Pão:

Liturgia

Mas eu bem sei, eu sei,
Que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está!

107 HNC – “Ao pé da Cruz ”
Cântico: “Jesus, em Tua Presença”
Jesus, em Tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos Tua face
E rendemo-nos a Ti,
Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai.
O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz, outrora apagada,
Agora brilha e cada dia brilha mais.
Só pra te adorar
E fazer Teu nome grande
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!
Ministração do Vinho
51 HNC – “Cristo Adorado ”
Cântico: “Deus Enviou”
Deus enviou
Seu filho amado
Para morrer
Em meu lugar,
Na cruz sofreu
Por os meus pecados
Mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive!
Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã.
Porque Ele vive,
Temor não há.

Culto Vespertino
- 19:30h “AO TEU

E quando enfim,
Chegar a hora em que a morte
Enfrentarei,
Sem medo, então,
Terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus
Que vivo está!
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Como é precioso, Irmão.”
Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus;
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.
Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!
Eu sou um com você
No amor do nosso Pai,
Somos um no amor de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

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

Prelúdio: “Santo Espírito ”
Não há nada igual,
Não há nada melhor
A que se comparar à esperança viva...
Tua presença!
Eu provei e vi
O mais doce amor,
Que liberta o meu ser
E a vergonha desfaz...
Tua presença!
Santo Espírito, és bem-vindo aqui,
Vem inundar e encher esse lugar.
É o desejo do meu coração
Sermos inundados por Tua glória, Senhor!
Não há nada igual...
Santo Espírito, és bem-vindo aqui
Vamos provar quão real é Tua presença.
Vamos provar da Tua glória e bondade.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui!

Congregação: “Tributai ao SENHOR, ó
famílias dos povos, tributai ao
SENHOR glória e força.”
(Salmo 96.7)
Todos: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios. Adorai o
SENHOR na beleza da sua santidade...”
(Salmo 96.8-9)
Cântico – “Quebrantado”
Eu olho para cruz e para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar,
da Sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
O amor do Pai, O justo Deus!
Pela cruz me chamou,
Gentilmente me atraiu e eu,
Sem palavras, me aproximo,
Quebrantado por Seu amor!
Imerecida vida de graça recebi,
Por Sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, eu estava condenado,
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado!

Convite à Adoração:

Pela cruz me chamou... 2x

Dirigente: “Cantai ao SENHOR um
cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras.”
(Salmo 96.1)

Impressionante é o Seu amor,
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

Congregação: “Cantai ao SENHOR,
bendizei o seu nome; proclamai a sua
salvação, dia após dia.”
(Salmo 96.2)
Dirigente: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Salmo 96.3)

Pela cruz me chamou... 2x
Cântico – “Pai Nosso”
Pai nosso, nos céus,
Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos,
Tua vontade seja feita

Liturgia

Liturgia

Na terra como é, nos céus.
Deixa o céu descer!

Tu és para mim mais que tudo aqui,
Vem reinar de novo em mim!

Pai nosso, nos céus...

Reina em mim com o Teu poder...

Na terra como é... 2x

Oração de Consagração: Diác. Paulo Freitas

Deixe o céu descer 4x

Pastorais

Teu é o reino, Teu o poder é,
Tua é a glória pra sempre, amém!
Na terra como é...
Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” (CL 3.16)
Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, como
está escrito:Distribuiu, deu aos pobres, a
sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa
justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para
toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças
a Deus..” (II Coríntios 9.8-11)
Cântico – “Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!
Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou,
Vem reinar em mim, Senhor!
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em Ti

“BUSCAR-ME-EIS E ME ACHAREIS
QUANDO ME BUSCARES DE TODO O
VOSSO CORAÇÃO” (JR 29.13)
Motivos de Oração
Cântico – Casa do Pai”
Me conheces, sabes tudo o que eu preciso
Antes mesmo de falar.
Me amas, Teu amor é bem maior
Do que eu possa imaginar.

Tu me conheces bem.
E sabes quem eu sou.
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração tudo o que eu disser...

Nos Teus braços eu quero descansar.
Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai!

Cântico: Amo o Senhor”

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ...” ( HB 4.12)
Leitura Bíblica: Presb. Maurício Buraseska
Cântico – “É de coração”
Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
E nunca mais vai terminar.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio
Recessional: “Pra onde iremos”

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali pra me
resgatar.
Tu me conheces bem e sabes quem eu
sou
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou

Mensagem: Rev. Roberto Brasileiro

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Viver para Ti, pensar só em Ti... 2x

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
E se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor,
É de coração!

Não quero ser só apenas o Teu servo,
Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor!
Eu venho a Ti como um filho que Te ama,
Tudo o que eu quero é estar perto de Ti!

Tu és a minha herança, meu Pai!
Razão da minha vida, meu Pai!
Tudo o que eu preciso está em Ti.
Eu quero estar na casa do Pai.
Comer em Tua mesa, meu Pai!
Tudo o que eu sou é para Ti.
Vivo só pra Ti!

E ser revestido de glória e poder, Amo o Senhor
Amo o Senhor…

Tu és o pão que desceu do céu
Fonte de vida, Emanuel
Com tua glória sobre mim
Enche-me de Ti, Até transbordar
Eu nunca vou me saciar
Enche-me de Ti, Até transbordar
Tu és o pão...

“... SERVIR AO SENHOR COM ALEGRIA ”
SL 100.2

Amo o Senhor, meu Salvador,
Anelo tê-lo bem junto a mim.
Minha esperança é
Tua palavra que jamais desamparou
Aquele que busca Tua face e quer...

Pra onde iremos nós?
Só Tu tens a vida eterna!

Com tua glória sobre mim...
Pra onde iremos nós?
Só Tu tens a palavra de vida eterna!
Tu és o pão do céu, O Deus Emanuel,
Enche-me, enche-me, Até transbordar!
Com tua glória sobre mim...
Pra onde iremos nós?

Viver para Ti, pensar só em Ti,
Romper com as barreiras do mundo aqui.
Voar com o Pai, nas asas da fé,
Anotações
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Segunda-feira 08: Êxodo 23:10-13
Terça-feira 09: 2 Crônicas 7:1-10
Quarta-feira 10: Gênesis 4:1-12
Quinta-feira 11: Tiago 4:6-10

Sexta-feira 12: Hebreus 4:14-16
Sábado 13: Salmo 139:1-18
Domingo 14: Êxodo 33:7-14

Aniversário de Nascimento
Hoje: Aderbal Paulo Lima, Artur Martins da Costa, Carolina Seixas Moreira Trindade, Flávio Bastos
dos Santos Reis, Gilda Simon Leitão, Idalina Gomes Diniz, José Carlos do Rosário Sobral,
Lúcia Regina Rocha de Carvalho, Maria de Lurdes Gonçalves de Souza, Marietta Ferreira Leite, Mário
Antônio de Moraes Machado, Mônica Regina Silveira Loureiro Santos, Raimunda Prazeres Neta
Sampaio (Dina).
Seg 08: Daniel Santos Barbosa, Esther Botelho Alves, Fabio Arrighi, Irene Dias de Aquino.
Ter 09: Alexandre da Conceição Sacramento, Presb. Edilson Nunes Viana, Elizabeth Nery da Trindade,
Ernestina Botelho Alves, João Octávio da Costa Nascimento, João Victor dos Santos Galrão, Levi
Matheus Gouveia Gomes da Silva, Luíza Maria Nogueira, Damásio Decotelli da Silva, Sérgio Henrique
da Costa Nascimento, Victor Loose Silva.
Qua 10: Heloísa Barros Cândido Bezerra, Iracy Pinheiro de Moraes, Leila Hassan Gomes, Rute Barbosa
dos Santos.
Qui 11: Francis Gonçalves, Presb. Gelbson Veloso Improta, Jeremias Barboza de Oliveira, Maria de
Lourdes Rosa Barros, Maria Eglacy Gomes de Maia, Raquel Ribeiro Tavares, Rhode Bertolossi Biato
Oliveira.
Sex 12: Frederico Lopes Cavalcante.
Sáb 13:. Raíssa Hassan Gomes, Renata Coutinho Villon, Tatiana Campello Lopes.
Aniversário De Casamento
Hoje: Sônia Maria Rodrigues Campello e Luiz Fernando Ribeiro de Almeida; Raphael Cabral Teixeira
e Venize de Miranda Gomes Cabral.
Seg 08: Rosilda Maria de Barros e Paulo Honório de Barros; Presb. Roberto Leite Marinho e Alessandra
Lins da Silva Marinho.
Ter 09: Francisco Eugênio Nogueira e Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira; Margarete Rose Brandão
Silva e Henrik Gaiser.
Qui 11: Juny Boechat Leite e Hélio Brandão Leite; Presb. Gelbson Veloso Improta e Gláucia Silveira
Moreira Improta; Presb. Guaraci Sathler e Lucy Clara Lima Sathler; Luíz Carlos Andrade Gomes e
Leila Hassan Gomes.
Sex 12: José de Castro Quintaes e Eva Pinto Quintaes.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Alzira Gomes de Sá,
José Gomes de Sá, Raquel Malafaia, Jandyra Carvalho, Presb. Edilson Viana, Rute
Leão, Marcelo Martins Cruz, Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos, Rosa
Ferreira Bessa, Richard Marchesi e Odete Melosi.
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Gratidão
“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco”. I Tessalonicenses 5:18
Muitas vezes as circunstâncias que passamos em nossas vidas podem tornar
difícil pôr esse versículo em prática.
Se pararmos para pensar, o mundo anda muito cruel: chacinas; mortes
repentinas; doenças que chegam sem nenhum sinal prévio e abalam toda uma família;
fome; desrespeito; guerras.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha; 19 horas:
Mis. Leninha Maia
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Newton Alvarez 10h30min: Presb. Olympio Bezerra 19 horas:
Presb. Paulo Raposo.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Euci Almeida - Cidinha Pereira - Theresinha PereiraNoite: Valéria
Gorne

Jesus não nos disse que seria fácil, mas nos instruiu a termos bom ânimo em meio
às aflições. É nessa orientação que devemos nos agarrar e ter a certeza de que tudo
ficará bem conforme os propósitos de Deus para cada um de nós. Afinal, é Ele
quem tem os melhores planos, planos perfeitos os quais nunca seríamos capazes
de sequer imaginar.
Cada um tem a sua própria história e passa por alegrias, dificuldades e tristezas.
Seja grato a Deus por tudo o que você vivencia, pois esta é a vontade de Deus e
Ele é bom o tempo todo!
Carolina Seixas Moreira Trindade
>> Tamo junto!! - Toda sexta-feira temos Culto Jovem, às 20h. Tempo precioso
para darmos o nosso melhor ao Senhor, ouvirmos a sua Palavra e estarmos em
comunhão uns com os outros! Vem!!!
>> Fique por dentro das nossas programações. Siga a UMP nas redes sociais.
Facebook e Instagram @umprio

