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Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 17 de julho, às 18h. Pastores
e presbíteros estão convocados e, a igreja
convidada a interceder pelos seus líderes
espirituais.
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Um coração de carne
Todos sabemos que, em muitas ocasiões, para assimilar bem o que acontece ao
nosso redor, não basta que nos transmitam simplesmente dados objetivos. Imaginemos a
interpretação de uma peça musical... Ao final, quem apresenta não deseja apenas
objetivamente um comentário frio com relação à correção da sequência de notas. Nós
necessitamos de que nos passem a emoção, os detalhes, os sentimentos... Esperamos que
haja envolvimento, pois a música pressupõe sensibilidade. Porém, para além da arte, a vida
carece de ser observada com sensibilidade e amor.
Quantas dificuldades de relacionamento seriam vencidas e quantos problemas seriam
evitados se procurássemos entender melhor o que acontece no interior das outras pessoas
(as suas expectativas, as suas ideais, os seus traumas, suas dores...). Mais do que doar, o
serviço cristão consiste em compreender o contexto do outro. Para viver esse serviço, é
preciso começar por reconhecer no semelhante alguém digno de consideração e colocarse nas suas circunstâncias. Hoje se costuma falar de empatia para nos referirmos à qualidade
que facilita alguém a se colocar no lugar do outro, a compreender a sua situação e a
ponderar os seus sentimentos. Unida ao serviço, essa atitude contribui para fomentar a
comunhão e a união, como está escrito em I Pedro 3. 8: “tende todos um só coração e uma só
alma”.
Desde o início, os discípulos experimentaram a sensibilidade do Senhor, a Sua
capacidade de se colocar no lugar dos outros, a Sua delicada compreensão do que sucedia
no interior do coração humano e a Sua finura para perceber a dor alheia. Ao chegar a
Naim, sem nenhuma palavra, compreendeu o drama da viúva que perdera o seu único
filho (Lc 7. 11- 17); ao ouvir a súplica de Jairo e o rumor das carpideiras, soube consolar
um e apaziguar os restantes (Lc 8. 40- 56); teve consciência das necessidades dos que O
seguiam e preocupou-se por não terem o que comer (Mt 15. 32); chorou com o pranto de
Marta e de Maria diante do túmulo de Lázaro (Jo 11. 35) e indignou-se diante da dureza
de coração dos seus quando quiseram que descesse fogo do céu para queimar a aldeia dos
samaritanos que não os tinha recebido (Lc 9. 51- 56). Quanta empatia! Quanto amor!
Com a Sua vida, Jesus ensina-nos a ver e a nos relacionar de modo adequado,
compartilhando afetos, acompanhando sonhos, desencantos... Aprendemos com Ele a
interessarmo-nos pelo estado interior dos que nos rodeiam e, com a ajuda da Sua graça,
superarmos progressivamente os defeitos que atrapalham essa relação mais profundamente
cristã. Não há desculpa para desistir desse esforço. A proximidade com o Coração do
Senhor ajudará a moldar o nosso coração de modo que nos enchamos dos sentimentos de
Cristo Jesus e vivamos relacionamentos mais saudáveis. Mais empatia, mais amor e mais
corações de carne!
Rev. Renato Porpino
Pastor das ovelhas

XXI Feira Missionária das Nações
Dia 10 de agosto (sábado), das 10h às 16h.
Oportunidade abençoada de nos
envolvermos com Missões. Teremos
diversas associações missionárias, barracas
com comidas típicas, Bazar Missionário,
Terra das Crianças e muito mais. Convide
seus familiares e amigos! Toda arrecadação
será destinada para a obra missionária.
Participe!
Almoço Português na Feira Missionária
Delícia!!! O tradicional almoço missionário
feito com todo amor pelo nosso Encontro
de Casais com Cristo. E sem esquecer das
rosquinhas do tio Fernando! Feira das
Nações, um mundo de bênçãos espera por
você!

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. Destacamos hoje a presença
confirmada da Missão Vida. Você conhece?
A Missão Vida oferece a pessoas em situação
de rua ou de risco social a oportunidade de
reinserção social firmada nos princípios cristãos
e de dignidade humana. A Missão Vida,
primeiro Centro de Recuperação de Mendigos
do Brasil, foi fundada em 1983, pelo pastor
Wildo Gomes dos Anjos. Um projeto lindo!
Tivemos a oportunidade de ter um grupo da
nossa Igreja participando de um congresso da
Missão Vida em Cocalzinho, Goiás. Foram
momentos marcantes, mas foi indescritível ver
mais de 200 pessoas recuperadas cantando
num coral para glória de Deus o louvor:
“Aquilo que parecia impossível. Aquilo que
parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser
minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Sou um milagre e estou aqui”

Bazar Missionário para a Feira as
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 benção contar
com a sua colaboração em amor.
Reunião de Planejamento da festa de
aniversário do INPAR
Como tradição, o Instituto Presbiteriano
Álvaro Reis de Assistência à Criança e
Adolescente – INPAR comemora seu
aniversário sempre no dia 7 de setembro.
Neste ano será realizada uma grande Festa
de Aniversário Temática destacando o
conhecimento Bíblico, para tanto o INPAR
nos convida a enviar representante para a
reunião que que será realizada no próximo
dia 27 de julho de 2017, às 9 horas, na Sede
Assistencial do INPAR, Edgard Werneck,
848 – Jacarepaguá. O motivo da reunião é
preparar a festa junto com as igrejas e
distribuir as barracas previamente. Como
nos anos anteriores, a participação na reunião
de organização já contará pontos.
Congregação Cristo Redentor
No culto matutino de hoje, na Congregação
do Bairro de Santa Teresa, O Rev. Isaías
Cavalcanti pregará e ministrará a Ceia do
Senhor. Oremos pelo desenvolvimento da
nossa Congregação, sob a direção do
Seminarista Vinícius Ramos.
Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda a sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

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!
Programa Verdade e Vida
Nova emissora e novo horário, todos os
sábados, às 12:30h, na BAND com Rev.
Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida é
um programa oficial da Igreja Presbiteriana
do Brasil. Para saber mais, acesse o site
www.ver-dadeevida.org.br e desfrute dos
artigos e vídeos. Assista também no
Youtube pesquisando por “Verdade e
Vida”.

Que Darei ao Senhor?
“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para
que haja mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida.Ml 3.10). “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama
a quem dá com alegria.” (II Co 9.7)
A Igreja tem muitos projetos a realizar e,
para desenvolvê-los, precisamos da sua
participação efetiva em todas as dimensões.
Isto inclui o privilégio da sua participação
financeira no sustento da Igreja e no
desempenho de sua missão. Leia e reflita
sobre o conteúdo do texto que segue e
tome hoje uma decisão firme e resoluta de
participar do sustento da obra, investindo
no reino de Deus.
Seu eu não der nada: Estarei
demonstrando que não tenho compromisso
com reino de Deus; Estarei limitando o
alcance do ministério da Igreja; Estarei
dando mau exemplo parar meus filhos e
para meus irmãos; Estarei impedindo o
meu próprio crescimento espiritual; Estarei
afirmando que não me importo com a
salvação dos pecadores; Estarei
demostrando falta de fé na providência de
Deus.
Se eu der menos do que o Dízimo: Não
estarei sendo fiel aos ensinos da Palavra de
Deus; Não estarei demostrando a fé na
providência de Deus; Não estarei
demonstrando a minha gratidão a Deus;
Se eu der constrangido ou por vaidade:
Estarei demostrando falta de visão e de fé;
Estarei demostrando uma motivação errada
da minha vida em Cristo; Estarei perdendo
o privilégio de dar com alegria; Minha oferta
deixará de ser uma bênção para o meu
crescimento espiritual e da minha família;
Estarei perdendo o privilégio de demostrar
amor e gratidão pelo Reino de Deus.
Se eu der os meus dízimos e ofertas
regulamente: Estarei demostrando que
tenho compromisso com o reino de Deus;
Estarei demostrando minha fé na
providência de Deus; Estarei participante do

sustento da Igreja na sua missão; Estarei
contribuindo para que a minha igreja cresça
e realize a obra de Evangelização, Educação
Cristã, Ação Social, Missão e Adoração.
Quando eu der além do Dízimo: Estarei
indo além das exigências da lei e vivendo na
consciência da graça de Deus; Estarei
demostrando dependência e fé na
providência de Deus para a minha vida! Que
assim seja! Amém. (Rev. Otélio Campos)
II
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!
Formatura em Psicanálise
Nossas irmãs, Dircilene Maia (Leninha),
Rosemere Machado (Merinha) e Rogélio
Garcia colaram grau no Curso de Psicanálise
do Instituto de Estudos psicanalíticos - IEP.
“Falar é uma necessidade; escutar é uma
arte!” Parabéns ao querido trio! que sejam
usadas profisionalmente para abençoar
vidas!
Pão diário
Face a face. “Falava o Senhor a Moisés
face a face, como qualquer fala a seu
amigo… Êx 33.11” Podemos conversar
com o Senhor ?como um verdadeiro amigo.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: 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 18Jul19 –
Marcelo Magalhães
Próxima semana: 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 25Jul19 – Luiz Claudio.
Mês de Aniversário da Junta Diaconal Na ultima segunda-feira dia 08/07 foi
realizado no hall da cantina o nosso tradicional
jantar de confraternização pelos 153 anos
da Junta Diaconal. Registramos um
agradecimento especial à equipe da cozinha
liderada pelo Diác. Sérgio Branco, pela sua
filha Raquel e pela Verinha, além de todos os
envolvidos na decoração e logística do jantar,
proporcionando um momento de muita
comunhão. Foi bom demais!!! Agradecemos
ainda ao nosso Pastor Rev. Renato, que nos
trouxe o alimento espiritual através de uma
abençoada palavra.
Ainda em comemoração pelo aniversário da
Junta Diaconal, tivemos na sexta feira dia 12/
07 um culto de gratidão a Deus, com a
presença do Pastor Asaph Borba. Foi uma
noite maravilhosa onde contamos com a
presença expressiva de nossa igreja, além de
muitos visitantes. Agradecemos a todos que
nos ajudaram na organização desse momento
que abençoou nossa Junta Diaconal e nossa
Igreja.
Fique Atento! - 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.
Workshop Serviço Diaconal - Será no dia
27/07 de 09h as 17h, em nossa Igreja.
As inscrições já estão abertas! Teremos
palestras voltada para as atividades diaconais
e oficinas práticas para o aperfeiçoamento do
trabalho na obra que o Senhor nos confiou.
Maiores informações no site da Igreja ou
diretamente com à 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
Jejum e Oração- dia 16/07, às 8h. Venha
orar conosco e depois participe do Café de
Comunhão!!
Depto Maria Reis - Dia 18/07, às 14h30,
na casa da Eda Guerra. Sua presença é
especial. Contamos com você!
Depto Ruth Pinho - Reunião dia 21/07, na
casa da Lígia. Procure a coordenadora. Um
dia maravilhoso nos aguarda!
Depto Dorcas - próximo domingo, dia 21/
07 , às 16h30 na sala da SAF. Reserve em
sua agenda e em seu coração.
Depto Eunice - Reunião no dia 21/07, às
17h, na Sala da Rampa. Uma tarde
abençoada espera por você. Não falte!
ECCC
Encontro de Casais Com Cristo
Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)
Reunião de Testemunho e Oração:
ocorreu na última terça-feira, dia 09 de julho
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e contamos com a presença do casal Cristiane
e Jorge Camacho. Um exemplo de que
Deus nos ama incondicionalmente e zela
pelo cumprimento de Suas promessas, e se
faz presente no relacionamento desse amado
casal. Invista em seu casamento e na sua
família, participando das atividades do ECCC!

Neste domingo, às 9:15h, teremos nossa
EBA. Então, tome um café reforçado e venha
aprender mais sobre a Palavra! E às 17:30
teremos nossa devocional!

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. Nossas Reuniões Mensais são
abertas para toda a Igreja, pois tratamos
de assuntos edificantes para a construção de
relacionamentos familiares sadios.

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!

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 Reunião Mensal e
garanta a sua participação fazendo a sua
inscrição!

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.

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. (Col 3:14). Convidamos aos casais
aniversariantes deste mês para estarem
conosco para um momento de oração na
próxima Reunião Mensal de Julho.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio. Instagram: @upa.rio
UPH
União Presbiteriana de Homens
Federação: concluído o primeiro semestre
do “Adão, onde estás?”. Nosso último
encontro foi no dia 27/06, na Igreja
Presbiteriana Luz do Mundo! A pregação do
Rev. Mirabeau foi uma benção! Ao todo
foram quatro encontros maravilhosos, glória
a Deus! Você não foi em nenhum? Calma!

Liturgia

Vai vir mais por aí! Fique atento ao boletim e
às redes sociais!
Anuidade por contribuição individual:
sócio da UPH-Rio, procure o tesoureiro, Jonas
de Souza, para acertar o valor deste ano: R$
25,00.
Reunião de oração: acontece hoje,
excepcionalmente, às 18h! Na sala pb. Miguel
dos Santos! Não perca.
OÁSIS
Movimento Oásis
Devocional: Meus queridos, hoje, domingo,
às 16h, teremos a nossa devocional. Quem
vai nos trazer a mensagem é o nosso amado
Rev. Guilhermino Cunha. Vamos convidar
os nossos irmãos para estarem conosco,
para cultuarmos ao Senhor, e
compartilharmos momentos agradáveis.
Lanche participativo. Contribua e compareça.
Até lá!!!
Agradecimento: Agradeço a todos os
irmãos que estiveram ajudando direta ou
indiretamente, na barraca do OÁSIS, na festa
da família da roça. Deus os abençoe.
Oração no lar: Agradecemos a Deus pela
oportuniddade de estarmos reunidos no lar
da nossa Irma Irani. Foi uma tarde de
adoração, louvor e muita gratidão ao Senhor.
Se você desejar faça parte deste movimento
de oração no lar.
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
Você conhece a máxima: JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES. Temos experimentado isso
nos últimos anos, em nossos ECOS.
Desenvolvemos intimidade sem perder a
privacidade. Sem sermos invasivos. Cuidamos
uns dos outros. É tremendo saber que somos
importantes. Nos reunimos, semanalmente,
em diversos pontos da cidade e por afinidade.
Experimente.
Nosso
contato:
ecos@catedralrio.org.br.
MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO
Convida a Igreja para a vigília no próximo
dia 26/07/2019 (sexta-feira), das 18:00 às
24h.
O tema é Simplesmente CREIA!
“Ao que respondeu Jesus: Se podes! Tudo é
possível ao que crê.” Marcos 9:23
Venha perseverar em oração conosco!
CULTO COM AS CRIANÇAS
Pais/Responsáveis: Dando continuidade a
nossa maravilhosa viagem através da Bíblia,
estaremos ancorados no livro de Atos 1:111. Nosso objetivo é que as crianças
compreendam que a principal MISSÂO da
Igreja é anunciar o Evangelho. Nossos temas
são desenvolvidos de for ma amorosa,
cuidadosa e adaptados à linguagem e
entendimento das crianças. O Culto acontece,
todos os domingos na sala 2 do espaço
reservado exclusivamente para elas, às 09:30h.
Tragam seus filhos/filhas, estamos esperando
por eles!
“Ensina a criança no caminho em deve
andar, e ainda quando for velho não se
desviará dele” Pv. 22:6

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ora, ao Deus que é poderoso
para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério
guardado em silêncio desde os tempos
eternos.” (Romanos 16.25)
Congregação: “E que, agora, tornou-se
manifesto e foi dado a conhecer por
meio das Escrituras proféticas, segundo
o mandamento do Deus eterno, para a
obediência da fé, entre todas as nações.”
(Romanos 16.26)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, para
sempre. Amém!” (Romanos 16.27)
79 HNC – “Glória ao Salvador”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao Senhor
49 HNC – “Sempre Vencendo”
1ª e 2ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne
Pastorais

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto
Solista: Cintia Fortunado
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, Á MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Solista: Cíntia Fortunado
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“...FAZEI

ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”
(I CO 1124)

Ministração do Pão
74 HNC – “Sinceridade”
Cântico: “Este é meu corpo”
Este é o 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 o 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
89 HNC – “Amor Sacrificial”
Cântico: “Calmo, Sereno e tranquilo”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador.
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus!

Liturgia

Liturgia

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador.
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus!
“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS”
TITO 3.15

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço Jesus, te agradeço!
Eu te agradeço, te agradeço!

Cântico: “Te Agradeço”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser.

Culto Matutino
- 10:30h -

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical
Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 108.1)
Mulheres: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 108.2)
Homens: “ Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.” (Salmo 108.3)
Coral: “ Porque acima dos céus se eleva a
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para
além das nuvens.” (Salmo 108.4)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória. ” (Salmo 108.5)
18 HNC – “Deus dos Antigos”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leitura Uníssona: “Assentado diante do
gazofilácio, observava Jesus como o povo
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos
depositavam grandes quantias. Vindo,
porém, uma viúva pobre, depositou duas
pequenas moedas correspondentes a um
quadrante. E, chamando os seus discípulos,
disse-lhes: Em verdade vos digo que esta
viúva pobre depositou no gazofilácio mais
do que o fizeram todos os
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do
que lhes sobrava; ela, porém, da sua pobreza
deu tudo quanto possuía, todo o seu
sustento” (Marcos12.41-44).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52 HNC – “ Glória e Coroação”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Magalhães
Pastorais

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Leitura Bíblica:
Dirigente: “Senhor, por estas disposições
tuas vivem os homens, e inteiramente
delas depende o meu espírito; portanto,
restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis
que foi para minha paz que tive eu
grande amargura; tu, porém, amaste a
minha alma e a livraste da cova da
corrupção, porque lançaste para trás de
ti todos os meus pecados.” (Isaías
38.16-17).
Congregação: “A sepultura não te pode
louvar, nem a morte glorificar-te; não
esperam em tua fidelidade os que
descem à cova. Os vivos, somente os
vivos, esses te louvam como hoje eu o
faço; o pai fará notória aos filhos a tua
fidelidade.” (Isaías 38.18-19).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Hino do Mês: 110 HNC – “A Vida com
Jesus.”

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Fp 2. 5-18 - Presb.
Olympio Bezerra
Coral Canuto Regis
Tema: “A Busca da Verdadeira
Espiritualidade”
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

Liturgia

2. Maravilhosa graça!
Traz vida perenal!
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Maravilhosa Graça”
1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.
E maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz!
O seu poder transforma
O pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h “AO TEU

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

Prelúdio: “Canção do Apocalipse’’
Convite à Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,
e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do SENHOR e
meditar no seu templo.” (Salmo 27.4)

Pai nosso, nos céus...

Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)

Na terra como é...

Dirigente: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)
Congregação: “O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha
os seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cântico – “Eu te louvarei’’

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

És Tu única razão da minha adoração,
Ó Jesus,
És Tu única esperança que anelo ter,
Ó Jesus.
Confiei em ti fui ajudado,
Tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração,
Com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei!
Eu te louvarei, meu bom Jesus!
Em todo tempo te louvarei,
Em todo tempo te adorarei!
Cântico – “Pai Nosso”
Pai nosso, nos céus, Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita,

Na terra como é... 2x
Deixa o céu descer! 4x
Teu é o reino, Teu o poder é,
Tua é a glória pra sempre, amém!
Oração de Adoração
“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO EM
VOSSO CORAÇÃO.” (CL 3.16)
Leitura Uníssona: “Que darei ao SENHOR
por todos os seus benefícios para
comigo? Fez também Jacó um voto,
dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar
nesta jornada que empreendo, e me der pão
para comer e roupa que me vista, de
maneira que eu volte em paz para a casa de
meu pai, então, o SENHOR será o meu
Deus; e a pedra, que erigi por coluna, será a
Casa de Deus; e, de tudo quanto me
concederes, certamente eu te darei o dízimo.
(Salmo 116.12; Gn 28.20-22).
Cântico – ’’É de coração’’
Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar.
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 que eu fizer,
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor,
Receba o meu louvor, é de coração!

Não vou esquecer. Não vou desprezar
O amor que tu, 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
Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley
Pastorais

“BUSCAR-ME-EIS

E ME ACHAREIS
QUANDO ME BUSCARES DE TODO O
VOSSO CORAÇÃO” (JR 29.13)

Motivos de Oração
Cântico – “Sob o Seu olhar’’
As noites mal dormidas,
Preocupações da alma.
Eu não vou guardar mais pra mim, não!
Existe um lugar que Deus me preparou
Onde eu posso descansar.
Sua presença, ajoelhado aos seus pés,
Seu abraço de Pai,
O meu momento a sós com Deus
Bem perto o Pai está,
Seus olhos estão sobre mim.
Se o amanhã me trouxer alegria ou dor,
Eu continuarei sob o seu olhar.
Ninguém me afastará de suas mãos,
Dele eu sou.
Eu sou dele e Ele é Deus fiel!
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ...” ( HB 4.12)
Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Cântico – “Oceanos’’
Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés podem falhar
E ali Te encontro no mistério
Em meio ao mar, confiarei

Ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei.

Se o mar crescer,
Somente em Ti descansarei.
Pois eu sou Teu e Tu és meu
Tua Graça cobre os meus temores,
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo
Tu és fiel, nunca vais falhar!
Guia-me pra que em tudo em Ti confie
Sobre as águas eu caminhe
Por onde quer que chames
Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme
Senhor, em Tua presença
Mensagem: Mis. Leninha Maia

“... SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA ”
SL 100.2
Cântico: “Meu Alvo’’
Estou subindo pra um lugar mais alto,
Eu já queimei as pontes com o passado
E em meus olhos vejo o futuro.
Tudo novo se fez, tudo novo se faz.
E dessa estrada eu não me desvio nunca mais.
Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
Vou avançar, eu vou crescer
Ninguém vai me deter
Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo
Vou avançar, eu vou crescer
Ninguém vai me deter
Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo
Estou subindo pra um lugar mais alto,
Eu já desisti de andar sozinho.
Cristo vive em mim
E os meus pés estão no caminho.
Estão no caminho
E dessa estrada eu não me desvio nunca mais.
Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
Vou avançar, eu vou crescer...
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio
Recessional: ’’Somos Um’’.

Segunda-feira 15: I Samuel 17.8, 32-37, 48-50
Terça-feira 16: Lucas 24.44-49
Quarta-feira 17: João 5.17-20
Quinta-feira 18: Romanos 5.1-11

Sexta-feira 19: Salmo 93
Sábado 20: Eclesiastes 3.1-14
Domingo 21: Romanos 13.11-14

Aniversário de Nascimento
Hoje: Nara Lúcia Mendes de Mesquita; Regina Maria de Britto Figueiredo; Sandra Alves Farias
Maia.
Seg 15: Estelita Carneiro da Silva; Maria Helena Lamiz Cunha; Wilca Pereira dos Passos Santos.
Ter 16: Aristauziro Ferreira de Oliveira; Maria Ermelinda da Silva Fernandes; Marilena Machado de
Souza.
Qua 17: Carla Adriana Rosa Fitzner; João Marcelo dos Santos Marques; Mônica Lima Gimenes;
Nisete Chaves da Luz; Sérgio de Brito Prieto Saud.
Qui 18: Alba Saly Rodrigues Bastos; Aparecida Maria Pereira; Carlos Alberto Lopes da Silva
Coimbra; Júlia D’ávila de Almeida Machado; Diác. Leandro Claudio de Souza Trindade.
Sex 19: Presb. Carlos Roberto Soares; Claudeonice Vieira de Paula; Iara Ligia Silveira; Rachel Lemes
Franssen.
Sáb 20:. Elen Cristina Lopes da Silva Felippe Silva; Joaquim Gomes de Sá; Maria Flor Campos
Stefanon; Marina de Carvalho Reis; Miguel dos Santos Júnior; Victor Mota Reis.
Aniversário De Casamento
Hoje: Maria José da Silva Santos e Luiz Fernando dos Santos; Josué Ferreira Martins da Silva e Ani
Alvaro Vaz; Jorge Abreu de Araújo e Rose Any Almeida da Silva de Araújo.
Seg 15: Divaldo Barbosa Gomes e Carmen Lúcia Pinho Gomes; Diác.Marcelo Figueiredo de Castro
Freitas e Leyde Patrícia Leadebal Freitas.
Ter 16: Lúcio Mario da Silva Maia e Sandra Alves Farias Maia.
Qua 17: Clayton Xavier Lima e Célia Rodrigues Xavier Lima.
Qui 18: Flávio Bastos dos Santos Reis e Maria Regina Gomes dos Santos Reis; Salatiel Menezes dos
Santos e Leonor Virgínia Accioly Menezes; Isa Alves de Oliveira e Arnaldo de Oliveira.
Sex 19: Isaías Palermo e Lúcia Helena Cascareja Palermo.
Sáb 20:. Presb. Denilson Laurentino Sevilha e Cristiane Aparecida da Silva Sevilha; Ricardo
Alexandre Passos Chaves e Ana Raquel de Mello Chaves.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Alzira Gomes de Sá, Joaquim
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.

Prossiga em conhecê-lO
“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor “. Oséias 6:3
Conhecer se origina do latim cognoscere que significa aprender a conhecer, procurar
saber, reconhecer, e do grego gignoskein que significa saber. Entre outras definições que
podemos encontrar, conhecer se refere a estar familiarizado com, incorporar à memória,
experimentar, apreender certa e claramente com a mente ou os sentidos.
O versículo-chave desta reflexão nos convida a conhecermos ao Senhor. Com
base em seus significados , percebemos que conhecer a Deus é algo que se aprende. E
tudo aquilo que passa por um processo de aprendizado, envolve esforço constante e próativo para sabermos mais sobre. Sentir-se familiarizado com Ele, indica proximidade e
intimidade. Incorporá- Lo à memória sugere lembrarmos Dele em toda e qualquer situação.
Experimentar significa estar disposto a abrir o coração para ouvi-Lo e senti-Lo.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti.
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Renan Jardim 10h30min: Presb. Roberto Correa 19 horas: Presb.
Roberto Marinho
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Creizi de Souza - Licia Barbosa - Mary Lins Noite: Rosa Lúcia - Vera
Lúcia e Sílvio

Para apreender certa e claramente conhecimento sobre o Senhor com a mente
humana, o ponto de partida é buscar ter a mente transformada pela ação divina. Oração,
leitura da Palavra e exercício do amor uns pelos outros são alguns dos instrumentos para
essa dinâmica. Assim teremos ferramentas para estarmos mais propensos ao entendimento
espiritual sobre o que Ele quiser nos ensinar.
Pois como o versículo fala, devemos prosseguir nesse caminho, continuamente.
Deus é infinito, assim nunca poderemos esgotar o que saberemos sobre Ele. Por mais que
nos esforcemos para conhecê-Lo aqui nessa vida, só O conheceremos em parte! Não
podemos nos acomodar e estar satisfeitos com o grau de conhecimento que temos sobre
o Pai pois nunca atingiremos um nível adequado. Sempre haverá mais Dele pra
conhecermos em Sua infinita e ilimitada inteligência, criatividade e multiforme graça que
ultrapassam o nosso entendimento. Que possamos prosseguir nesse processo de
transformação de mente e de conhecimento profundo do Pai.
Mayara Lima Nascimento
>> Vem que tem!! - Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h. Um tempo e espaço separados
para você, que é jovem, para estar em comunhão com o Pai e com outros jovens!!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações, acompanhando a gente nas redes
sociais. Facebook/Instagram @umprio

