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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O que você está sentindo?
“A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à
salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz
morte”. II Co 7. 9
O que o cristão sente diante das consequências de um pecado? Essa é uma pergunta
que deve ser feita, diuturnamente, pelo crente ao seu próprio coração. Quando o meio em
que vivemos sabe de nossa queda, de nosso equívoco... O que sentimos? Em linhas gerais,
dois sentimentos são muito vinculados à tristeza diante de um erro: o remorso e o
arrependimento. No entanto, esses dois sentimentos são profundamente diferentes um do
outro. O remorso é uma forma de tristeza que não produz mudança verdadeira e transformação,
o arrependimento sim.
A tristeza gerada pelo remorso é profunda em razão das consequências de um erro, de
um equívoco, de um pecado..., mas não pelo pecado em si. Caso não haja escândalo ou outro
efeito qualquer de natureza social, não há tristeza. No remorso, não há tristeza e lágrimas pelo
que o pecado é em si, por ele entristecer o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento
com Ele. A dor do remorso diz respeito à Terra, a esta vida... é meramente horizontal. Dessa
forma, logo que as consequências passam, a memória social se esvai e os efeitos se arrefecem,
o comportamento equivocado ressurge.
Por outro prisma, o arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado.
O arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente e real do pecado:
a ruptura da proximidade com o Senhor. Logo, o arrependimento sempre nos capacita a
aceitar e “deixar para trás” o que aconteceu. Ao entender que Deus, em Cristo, perdoou os
eleitos e que, se não fosse por Seu amor, a nossa relação com o Pai seria afastada, sentimos
que os resultados terrenos do pecado são mínimos em comparação com as consequências
espirituais. Chegamos à conclusão de que merecemos o pior por cometermos equívocos e por
sermos pecadores. Entretanto, por ter Jesus sofrido o verdadeiro castigo, não somos banidos
da presença do Senhor. Esse senso deve quebrantar o nosso coração em razão de, por muitas
vezes, retribuirmos tão grande amor com erros os mais diversos.
O remorso tem tudo a ver com o nosso ego: “estou sendo injustiçado”, “minha vida
está em frangalhos”, “meu coração é só lágrimas...” O arrependimento, porém, tem tudo a ver
com Deus: “Com o meu pecado, Ele foi entristecido”, “Seu valor como Redentor está sendo
rejeitado por mim”, “Seus atos Salvadores contínuos estão sendo desprezados...”. A nossa
oração é que nossos pecados nos façam chorar e nos entristecer não exclusivamente pelo
efeito social deles, fato que gera remorso, mas por entristecer o coração do próprio Senhor.
Que sejamos levados pelo Espírito à consciência, ao arrependimento, à confissão e à
transformação, a fim de vivermos para a manifestação das virtudes de Deus em nós e para a
Glória do Seu nome.
Pastor Renato Porpino

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à 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.”
Classe de Batismo e Profissão de Fé
para Adolescentes – Queridos Pais, hoje
começa a nossa classe. Converse com seu
filho e com grande alegria iremos recebê-lo
para conhecermos mais da Palavra de Deus.
A classe começará as 10h15 na sala da UPA.
Atividades do Ministério de Infância da
Catedral Enquanto você participa do culto,
temos diversas atividades para as nossas
crianças. Todos os domingos: Berçário; Culto
Infantil, às 9h; Escola Bíblica da Infância, às
10h30; UCP (6 a 11 anos), UCP Baby (2 e 3
anos), UCP Júnior (4 e 5 anos) às 19h. Ainda
temos acampamentos, sabadinhos e muito
mais. Com uma equipe de professores que
amam o ministério infantil. Traga seu filho,
neto, sobrinho. Vamos falar do amor de
Deus!

O Dízimo Historicamente Marca A
Fidelidade Do Povo De Deus
O dízimo era praticado antes da lei. No seu
relacionamento com Deus, Abraão entregou
o dízimo a Melquisedeque, sarcerdote do Deus
Altíssimo. “Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão
e vinho; era sacerdote do Deus Altíssimo; abençoou ele
a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e bendito seja o
Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas
tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” ( Gn
14.18-20 ). O patriarca Jacó, antes da lei, fez
um pacto com Deus comprometendo-se a
ser dizimista “.. E de tudo quanto me concedes,
certamente eu te darei o dízimo.” ( Gn 28.22 ).
O dizímo foi homologado na lei. “Também
todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo
como dos frutos das árvores, são do SENHOR; santas
são ao SENHOR. Lucas 27.30
O dízimo deve ser “As Primícias” consagradas
ao Senhor. Cristo, no contexto do Novo
Testamento, na Graça, reiterou a
responsabilidade e o privilégio de se entregar
o dízimo e ir além dele. “Ai de vós,.. porque dais
o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes
negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a
justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas
coisas, sem omitir aquelas!” (Mt 23.23). Seja um
dizimista fiel! Seja um ofertante grato!

Sociedade Internas

Carona Solidária da Catedral
A Catedral com muito carinho quer cuidar
dos seus. Através da Junta diaconal teremos
a “Carona Solidária da Catedral”, que
disponibilizará carona para viúvas e idosos
membros da Igreja que enfrentam
dificuldades para estarem nos cultos aos
domingos. Precisamos de voluntários que
sejam membros da Igreja para participarem
com amor da escala que será uma vez por
mês. Basta dar o seu nome e contato na
recepção da Igreja, e as pessoas que precisam
da Carona solidária devem procurar
também a recepção para preencher uma
ficha e logo entraremos em contato. “Não
se esqueçam de fazer o bem e de repartir
com os outros o que vocês têm, pois de
tais sacrifícios Deus se agrada.” (Hebreus
13:16).

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

Atenção, sociedades e ministérios
Visando a divulgar mais o trabalho realizado
pelas sociedades internas e ministérios da
nossa igreja nas mídias sociais (site e
Facebook) e alcançar aqueles que não nos
conhecem ou que buscam mais informações
a respeito da nossa igreja, criamos um canal
de comunicação direto para receber
informações a serem divulgadas de maneira
externa. Se você, líder, deseja divulgar
alguma programação ou mostrar eventos
que já aconteceram, mande um e-mail para
bia@catedralrio.org.br com sua informação
ou foto que colocaremos no site e no
Facebook da igreja.

APAS – Associação Presbiteriana
de Ação Social
Nossos cursos de Línguas: As aulas são
em parceria com a Educafro.
Funcionarão no Edifício Antônio Trajano,
sala da Integração Digital (acima da UPH)
e na Sala da UPH; sendo:
Inglês: Terças-Feiras de 18h às 20h;
Francês: com duas turmas, uma às TerçasFeiras de 9h30 às 11h30mim, e a outra às
Quartas-Feiras de 18h às 20h;
Espanhol: todas às segundas-feiras de 9h às
11h. Se você está interessado, ainda há tempo.
Pré-vestibular comunitário - funciona de
2ª a 5ª feira, no turno da noite.
Integração Digital – já iniciamos a segunda
turma deste ano, funcionando às terças e
quintas feiras de 8h às 10h.
Preparatório Mestrado – Funciona
quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, de
14h às 17h.
Musiart (aulas de coro, piano e flauta)
– Funciona às sextas-feiras e aos sábados,
no templo e salas 301, 302 e 304 do Edif.
Antônio Trajano. Este em parceria com o
Ministério de Missões e Evangelização e o
Ministério de Múscia da Igreja.

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”.

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 01
Set19 - Equipe C: Adeclen Santos, Elizabeth
Sabino, Amália Maria, Leonardo trindade,
Paulo Freitas, Roberto Azeredo, Willians
Araújo, Charles Mattos (Púlpito 8h), Filipe
Agum (Púlpito
10h30),
e Jorge
Camacho (Púlpito 19h). Qui 05 Set19 –
Culto Vida e Fé - Todos da equipe!
Próxima semana: Dom 08 Set19 - Equipe
D: Ricardo Bezerra, Archidemes Campos,
George Washington, Marcelo Magalhães,
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago
Trindade, Iracema Ferreira (Púlpito
8h), Jonas de Souza (Púlpito 10h30),
e Jorge Gorne (Púlpito 19h). Qui 012
Set19 – Culto Vida e Fé - Todos da equipe!
Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira dia
02/09/19, às 19h no Salão Álvaro Reis.
Venha com alegria participar do ofício que
o Senhor colocou em suas mãos.
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
Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto à segurança pessoal e
patrimonial de nossa Igreja. Ao verificar
uma situação anormal ou suspeita avise de
imediato aos vigias e Diáconos para que as
medidas necessárias possam ser tomadas.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Ai vem o Culto ao Senhor pelos Bebês dia 14 às 15h.30. Salão Alvaro Reis.
Fique atenta!! - Chá com as amigas dia 17 ás 15h- - Preço R$40,00 ( cada) Restaurante Turino - Tijuca. Entrada - levar
uma amiga não crente.
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)

O 69º ECCC CHEGOU!!! Será de 20 a
22 Set. As Reuniões Preparatórias
ocorrerão em 03, 10 e 17 de setembro. A
Vigília no dia 13 de setembro. Programese! Estejamos desde já em oração pelo 69°
ECCC. A Palavra das duas primeiras
Reuniões Preparatórias será ministrada pelo
Rev Jeferson Alvarenga, Pastor efetivo da
Igreja Presbiteriana do Barreto (Niterói).
1ª Reunião Preparatória para o 69º
ECCC – será dia 03 de setembro, (terçafeira), às 20h, no Salão Álvaro Reis.
Programe-se, pois a preparação espiritual
para o Encontro é fundamental para sermos
usados como instrumentos nas mãos do
Senhor. É tempo de crise, mas temos fixo
na memória, o que pode nos dar Esperança!
Diante das circunstâncias, apenas creia!
Decida se preparar bem para o próximo
Encontro, renovando o seu ânimo na
presença do Senhor e foque o seu olhar no
futuro que Ele já preparou para nós, ao
participarmos do 69º ECCC! O melhor de
Deus ainda está por vir!
“Cestão” lembrados ??? – Encontreiros,
levem nas duas primeiras Reuniões
Preparatórias.

Reunião Plenária: dia 5/9, quinta-feira, às
13h.30 com Reunião de Oração -Momento
Ana e às 14h.30. Plenária. Compareça!

Confrater nização de Fim de Ano
(Lançamento realizado)– ocorreu dia 23
de Julho (Reunião Mensal). VAGAS

Sociedade Internas

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.
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, em 24 de
Setembro.
MOVIMENTO OÁSIS

Parabéns, Rev Renato Porpino !! Grandes
coisas fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres! Sl 126:3. Reverendo Renato
Porpino, o Movimento Oásis o parabeniza
pelo seu aniversário e deseja que as bênçãos
do Senhor sejam multiplicadas na sua vida
e na de sua família. Deus os abençoe.
INPAR 07/09/19: Ainda dá tempo!!
Você pode contribuir com a nossa
participação na barraca de churrasco no
INPAR, entregue durante esta semana.
Vamos bater a meta!!! O Movimento Oásis
tem contribuído com a Barraca de churrasco
da UPH e Diaconia na festa do INPAR,
doando a farofa, e para continuarmos
precisaremos da sua colaboração na doação
dos seguintes itens: Farinha de mandioca
Granfino, margarina Qually ou doação
financeira. Contamos com a sua doação, por
favor, seja breve!!
Reunião de oração: Guarda-me, ó Deus,
por que em Ti me refugio. Sl 16:1. Todas
as segundas- feira, às 18:30h, nos reunimos
para nossa reunião de oração. Venha e

coloque no altar do Senhor, pois Ele é fiel!
Não falte!!
Bazar: Temos recebido as suas doações e
agradecemos o carinho das contribuições
e continuamos trabalhando em prol do
aniversário do Oásis. Precisamos de roupas
e sapatos masculinos e roupas de criança
Aguardamos as suas doações, para abençoar
vidas. 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!
Quem é o Movimento Oásis ? A IPB no
seu manual das sociedades divide a
membresia em sociedades internas, que são
agrupadas por idade e sexo. A Igreja
Presbiteriana do Rio acrescentou o
grupamento pelo estado civil. E somos a
sociedade interna formada pelo grupo de
solteiros adultos, acima dos 35 anos, viúvos
e descasados e nos denominamos
Movimento Oásis. Estamos comemorando
trinta anos de formação, oriundos de uma
visão amorosa, pioneira, inclusiva e de
unidade de sua membresia. Somos um
corpo. Igreja Presbiteriana do Rio receba o
carinho do Movimento Oásis.

Se liga aí, galera! Vem aí o PIM - Projeto de
Instrução Musical para adolescentes. Se você
tem vontade de aprender algum instrumento,
não perca a devô de hoje! Venha e saiba
mais!
Vestibular bíblico UPA Rio do livro de 1°
Samuel - É isso aí! Vamos estudar o livro
de 1° Samuel. Comece a ler e conheça
histórias lindas do agir de Deus. Valendo
inscrições para o Mini Acampa. Fique
ligado!
Mini Acampa - Vem aí! Quer participar?
Frequente as devocionais , leia e estude o
livro de 1° Samuel. Mini Acampa é demais!
Somos UPA Rio!
Classe de batismo e profissão de fé - fique
ligado! Começou neste domingo, às 10h na
sala da UPA. Estudaremos a palavra de
Deus. Não fique de fora!
ECOS UPA - você conhece? É o nosso
pequeno grupo que se reúne as terça-feiras
na Tijuca. Quer saber mais? Venha participar
da devocional que passaremos as
informações.
UPH
União Presbiteriana de Homens

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional UPA Rio - Domingos, às 17:30h
Venha participar conosco! Crescendo
sempre na Palavra de Deus. Na sala da UPA.
Não se atrase e traga um amigo!
EBA- Escola Bíblia dos Adolescentes
Todos os domingos às 9:00h, venha
conosco meditar nas Escrituras!
Tome um café reforçado e não se atrase!

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 INTEGRAÇÃO – Estamos na
Sala da UPH, no 2º andar do Edifício
Antonio Trajano. A Classe começa logo
após o término do culto das 8h, todo
domingo. Se você não está frequentando
uma Classe na EBD, e quer estudar conosco
a CONFISSÃO DE WESTMINSTER,
esta é sua classe para integrar-se à dinâmica
da IPRJ e à Doutrina Calvinista. Visite-nos!
e Bem-vindo!
3ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
aconteceu no último domingo (25 de
agosto), e agradecemos a participação dos
Professores e Secretários de cada Classe da
EBD Adulto que puderam comparecer, a
fim de ajustarmos a coordenação das
atividades nas Classes e a programação do
2º Semestre (Dia dos Professores, Dia da
EBD, etc). Aproveitamos a oportunidade
também para receber sugestões e
observações sobre o trabalho até agora
desenvolvido na EBD Adulto. Nossa
próxima Reunião será em Outubro. Se
programem.
ECOS DA CATEDRAL

Oração: temos reunião hoje! Vamos orar
uns pelos outros na sala da UPH, às 18h.
ACI: ainda dá tempo de pagar a anuidade
da Federação de homens! Procure o
tesoureiro, diác. Jonas de Souza. R$ 25,00.
Inpar: neste sábado, 07/09, é o dia da Festa
no Inpar! Vamos estar todos juntos lá
ajudando na barraca de churrasco. Venha
nos ajudar!
EBD ADULTO – BREVE PERFIL
DE NOSSAS CLASSES
CLASSE INTEGRAÇÃO - Em
continuidade à divulgação de informações

Abaixo, quadro detalhado de como e onde
os ECOS se reúnem, semanalmente.
Esperamos ter ajudado, mas se ainda restou
alguma dúvida, entre em contato pelo
telefone 98193.9584 ou por e-mail ecos@catedralrio.org.br .

Liturgia

Liturgia

Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios.” (Sl 96.8)
Congregação: “ Tributai ao SENHOR,
filhos de Deus, tributai ao
SENHOR glória e força.” (Sl 29.1)
Todos: “ Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome, adorai o
SENHOR na beleza da santidade.” (Sl
29.2)
17 HNC – “Deus seja Louvado”
Oração de Adoração
“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
92 A HNC – “A Fé Contemplada”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Charles
Mattos
Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À 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: Presb. Jorge Apocalypses
Coral Simonton
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“A GRAÇA SEJA COM
TODOS VÓS.” TITO 3.15
“CORAÇÃO REGENERADO”
Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado, coração
Transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!
Somos um corpo,
E assim, bem ajustados,
Totalmente ligados,
Unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

“ A CRUZ

DE

CRISTO”.

A CRUZ DE CRISTO PROMOVE ADORAÇÃO
AO DEUS TRIÚNO.

Prelúdio
Hino Nacional Brasileiro
Oração pela Pátria
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas.”(Hb 1.1).
Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hb 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.”
(Hb 1.3).
Coral: “A si mesmo se humilhou, tornandose obediente até à morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira e lhe deu o nome que está
acima de todo nome.” (Fp 2. 8-9)
Todos: “para que ao nome de Jesus se
dobre todo joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é Senhor, para glória de
Deus Pai.” (Fp 2.10-11)
54 HNC – “ A Chegada do Messias.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“A CRUZ DE CRISTO GERA GRATIDÃO AO
DEUS PROVEDOR”
Leitura Uníssona: “ 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. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Ml 3.10-11).
52 HNC – “Glória e Coroação.”
79 HNC – “ Glória ao Salvador.”
Oração de Consagração: Diác. Filipe Agum
Pastorais

“A MENSAGEM DA CRUZ PRODUZ
EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
ESPIRITUAL”

Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“A CRUZ DE CRISTO ESTABELECE
CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO.”
Leitura Uníssona: “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 Cr 7.14-15).
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

“A CRUZ DE CRISTO PROPICIA

COMUNHÃO PROFUNDA COM DEUS.”

Liturgia

Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus!
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!

Ministração do pão:
222 HNC – “ Mais perto da Cruz.”
“Tudo que Jesus Conquistou”
Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.

“Jesus é a Aliança”

Culto Vespertino
- 19h Prelúdio: “Vem com Josué”
Mesmo que eu não marche na infantaria
Nem na cavalaria,
Nem na artilharia vá,
Nem aviador seja eu aqui,
Soldado de Cristo eu sou!
Soldado de Jesus, soldado de Jesus.
Nem aviador seja eu aqui,
Soldado de Cristo eu sou!

Dirigente: “Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome.” (Sl 100.4)

Cântico: “Único Caminho.”

Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó,
Jericó. (bis)
Vem com Josué lutar em Jericó
E as muralhas ruirão.

Maior é o que está em nós,
Do que o que está no mundo! (2 vezes)

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Subam os montes devagar
Que o Senhor vai guerrear,
Cerquem os muros para mim
Pois Jericó chegou ao fim.

Ministração do Vinho
266 HNC – “ Rude Cruz”
“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,

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
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As trombetas soarão,
Abalando céu e chão,
Cerquem os muros para mim
Pois Jericó chegou ao fim.
Soldado de Cristo, avante lutai,
Cristo, o comandante, diz:
“sempre avançai!”
Temos a vitória, Cristo já nos deu,
Comandante eterno,
Por nós já venceu!
Comandante e chefe, grande Salvador,
Pois com ele vence todo lutador.!
Convite à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todas as terras. Servi ao
SENHOR com alegria, apresentai-vos
diante dele com cântico.” (Sl 100.1-2).
Todos: “Sabei que o SENHOR é Deus; foi
ele quem nos fez, e dele somos; somos o
seu povo e rebanho do seu pastoreio.”
(Sl 100.3).

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Sl 100.5)

A minha vida te entrgarei,
Eu preciso só de Ti.
Se eu te procuro sei que vou te achar,
Em tenpos de aflição, eu sei,
Primeiro a Ti eu vou buscar.
Eu nada sou sem Ti, ó SENHOR.
Jesus, eu sei:
És o único caminho para mim,
Jesus, eu sei.
És o único caminho pra mim,
Tu estás sempre a cuidar,
Em todo tempo e lugar
Tua graça vem, transborda o meu ser.
Nunca mudas, meu Senhor,
Ontem, hoje o mesmo amor,
Pra sempre e sempre até não ter fim!
Vida, caminho e verdades És.
Vivo pela fé em Ti, Senhor.
Vivo só para Ti!
Cântico: “Chuá.”
Chuá é o som da nossa onda.
Chuá, chuá..
Chuá, chuá, Jesus é nossa onda.
Chuá, chuá, chuá, chuá.
Minha mãe me acordou
Dizendo que é verão,
Bilha o sol amarelo e grandão.
As nuvens de algodão já foram embora
E brilha o lindo céu azul igual ao mar.

Liturgia

A cigarra não para de cantar
Convidando os passarinhos pra louvar.
A galerinha de Jesus é dessa praia
E todo mundo agradece nesse som!
Chuá é o som da nossa onda
Chuá, chúa...
Pega a prancha e vem surfar
Na onda desse mar.
Na onda desse mar.
Eu já sei quem preparou esse lugar,
O dono disso tudo é o Paizão,
Que lá do céu recebe nossa gratidão!
Oração de Adoração

“CRIANÇAS EM CONSAGRAÇÃO.”
Leitura em uma só voz: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Cumprirei os meus votos
ao SENHOR, na presença de todo o seu
povo. Honra ao SENHOR com os teus
bens e com as primícias de toda a tua
renda.”(Sl 116. 12 e 14; Pv 3.9).
Consagração da vida e dos bens ao
Senhor
Cântico: “Tudo é Teu.”
De todo lugar perdidos virão,
Em uma só voz, livres vamos cantar!
Levaste a cruz,
Morreste e Vivo estás!
Meu Deus, meu tudo sempre te darei.
Mandaste Jesus do Céu até nós,
A todos livrou, sempre se ouvirá.
Busquei a verdade, E em a Ti eu confiarei,
Meu Deus, meu tudo sempre te darei!
Jesus, Por Ti eu viverei,
Nunca me envergonharei, ôôô.
Meu ser e todo meu louvor,
Teu, teu tudo é teu.
Teu, teu tudo é teu.

Busco a Ti e agora posso ver,
Seguirei a Tu luz,
Pois em Tuas mãos está, Senhor, a
salvação!
Oração de Consagração: Diác. Jorge
Camacho
Pastorais

“CRIANÇAS EM ORAÇÃO.”
Cântico: “Amigo de Deus.”
Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus.
Caminhar seguro na luz,
Desfrutar do seu amor.
Ter a paz no coração,
Viver sempre em comunhão,
E assim perceber
A grandeza do poder
De Jesus, meu Bom Pastor!
Oração Silênciosa
Oração Pastoral

“CRIANÇAS SERVINDO AO SENHOR.”
Cântico: “Desperta.”
Ao despertar eu cantarei,
Teu nome proclamarei,
No ritmo do Teu coração
Levarei a Salvação!
Teu fogo em meu olhar brilhando está,
A chama não se apagará.
Nas ruas o amor refletirá,
Tua glória resplandecerá!
Tu jamais me deixarás,
Em minha vida estás.
Este amor em meu ser
Para sempre brilhará.
Tu vives em mim,
Vives em mim,
Em meu coração pra sempre!
Pra sempre, pra sempre, pra sempre
Neste amor!

“CRIANÇAS OUVINDO A MENSAGEM.”
Leitura Bíblica: - Presb. Luís Monteiro
Cântico: “Deus de poder”
Deus é glorioso,
Eterno Tu és.
Teu é o poder,
Tua a glória,
Incomparáveis são os Teus feitos.
Tudo que existe louva Teu nome.
Criação, dai glória.
O Deus de poder,
Me ama.
Deus de poder,
Te louvarei.
Lindo Tu és!
Mensagem: Mis. Leninha Maia

Hino da UCP
Crianças cristãs em marcha
Seguindo firmes com Jesus,
Construindo um novo mundo
Cheio de fé e luz!
Pequenos gentis soldados,
Combatendo o ódio com amor,
Sempre determinados
A lutar em nome do Senhor.
Cantar pra todo mundo ouvir.
Correr pra vitória logo vir.
Cada um levando ao companheiro
Amizade, lealdade, confiança e esperença.

Nos somos o grêmio juvenil,
Em Deus está a nossa união.
Anunciamos a todos
Que Jesus Cristo é a salvação!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Vitória no Deserto”
Quando a noite fria cair sobre mim,
(nanana)
E num deserto eu me encontrar.
Me vir cercado por egípcios e por faraó,
(oh oh oh)
Sendo impedido de prosseguir.
Eu sei,
Sei que o teu fogo cairá sobre mim.
Sei que o teu fogo cairá sobre mim
E me levará em ti confiar.
E me levará em ti confiar.
Então eu direi, então eu direi, oh oh, abrase o mar,
E eu passarei pulando e dançando em
Tua presença.
Então eu direi, então eu direi, oh oh, abrase o mar,
E eu passarei pulando e dançando em
sua presença.
Por isso eu pulo, pulo, pulo, pulo, pulo
Na presença do Rei.
Eu danço, por isso eu danço, danço,
danço, danço, danço
Na presença do Rei.
Um grito de júbilo!
Por isso eu grito, grito, grito, grito, grito
Na presença do Rei.
Eu corro, por isso eu corro, corro, corro,
corro, corro
Na presença do Rei!
Recessional

Segunda-feira 02: Êxodo 17:8-13
Terça-feira 03: Marcos 12:38-44
Quarta-feira 04: 1 Cr 16:11-18,28-36
Quinta-feira 05: Rm 8:18-3;

Sexta-feira 06: Ap 21:1-5
Sábado 07: 2 Reis 19:9-19
Domingo 08: Romanos 12:1-13

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ana Carolina Lopes Spesanes, Davi Aieta Sartorio Mendes de Mesquita, Dulce Conceição
Paula, João Augusto Duarte Oliveira, Luiz Carlos Correa, Maria Das Graças de Oliveira Feitosa de
Mello, Maria do Socorro Lins, Ruth Nobre Fernandes, Sophie Neves Hansen.
Seg 2: Amanda de Siqueira Tenório Cavalcanti, Samuel Diogo Candido de Oliveira.
Ter 3: Claudia Regina Oliveira Dohmann, Érica Fortunata de Aleluia, Maria da Luz Borges
Assunção.
Qua 4: César Rodrigues dos Santos, Márcio Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho.
Qui 5: Ana Flávia Girardin Pimentel Valmorbida, Cristiane Rosa, Hanna Christina da Silva
Medeiros, Therezinha de Jesus Daumas.
Sex 6: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belem Santiago Cavalcanti, Marineia das Graças
Borges Duarte, Renato Souza da Rocha, Rosane de Medeiros Santos.
Sáb 7: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Diác. Fernando Octávio Toledo da
Letícia Coelho Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino Batista de Lima
Aniversário De Casamento
Hoje: Rosemere de Figueiredo Martins e Dario Aloise Martins
Seg 2: Carlos Alberto Guerrese e Marilsa Franco Marinho Guerrese
Ter 3: Diác. Paulo de Castro Freitas e Norelice Figueiredo Freitas, Antonio dos Santos Penna e
Jurema Pereira Penna
Qua 4: Deoclydes Bezerra Filho e Maria da Silva Bezerra, Jorge Teixeira Monteiro e Isabel Lopes
Monteiro, Felipe Botelho Alves Fusco e Agnes Alencar de Castro Pastor Botelho
Qui 5: Ricardo Ferreira Borges e Eliane Mendonça da Costa Borges, Danielle Rufino Lourenço e
Breno Alexandre Da Silva Louzeiro
Sex 6: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Luciana Cardoso Bighi Gustavo
de Souza Silva
Sáb 7: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Monique Santiago
Martins de Lima e Sergio Ferreira de Lima.

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 (, Richard Marchesi e Odete Melosi
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Continue...
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.” Salmo 37:5
Muitas vezes nós passamos por momentos em que parece que tudo vai dar errado. Talvez
porque você esteja mal em alguma matéria, ou não está conseguindo o emprego dos
sonhos, ou até porque o caminho que ia para o lado certo te levou pra longe de todos, e
agora você está sozinho.
Nessas horas dá vontade de simplesmente largar tudo e desistir porque você não aguenta
mais. E por um momento você chega a esquecer que, na verdade, você não está sozinho.
A gente sempre tem que lembrar que do nosso lado tem um Deus maravilhoso que sabe
de todas as coisas e está cuidando de todos os detalhes da nossa vida e Ele nunca vai nos
deixar carregar um fardo maior do que possamos suportar.
Então se você está passando por um momento assim, pare, respire, ore e se lembre que
“todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” (Romanos 8:28), não
só as coisas boas, TODAS as coisas. Então continue tentando, não desista, e você vai ver
todas as coisas incríveis que Deus planejou pra você.

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Evaldo Beranger; 19 horas:
Mis. Leninha Maia.
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Mauricio Buraseska 10h30min: Presb. Newton Alvarez 19 horas:
Presb. Olympio Bezerra.
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Creizi de Souza - Licia Barbosa - Mary Lins Noite: Valéria Gorne

Rachel Sathler
————
>> Almoço Freedom! No dia 15 de setembro temos a última edição desse ano. O
convite custa 20 reais e já está disponível! Após os cultos no hall da cantina.
>> Ela tá chegando! A camisa Freedom já está em produção. Procure a diretoria da
UMP e garanta hoje a sua por 30 reais!
>> Até porque... Você não pode perder a já tradicional sessão de fotos no próximo
domingo, 08/09! É necessário vir com a camisa! Ponto de encontro: Catedral, após o
culto matutino.
>> Interceda! Contribua! Os preparativos para a Conferência Freedom (18 e 19 de
outubro) estão a todo vapor. Nosso alvo é alcançar vidas e crescer como juventude em
Cristo. Precisamos das orações da igreja. E se você deseja contribuir de alguma forma,
procure a nossa diretoria. Seja parte nessa missão!
>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e Facebook:
@umprio

