
Cristãos verdadeiramente praticantes!
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a

vós mesmos. (...) Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e
nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem
aventurado no que realizar”. Tg 1:22-25
    Nos tempos atuais, vivemos com “máscaras religiosas” em nossas igrejas, onde sem
percebermos vivemos uma competição de quem é o mais santo. Considerando que os
mais santos são aqueles que mais vão a igreja, os que mais exercem atividades nelas. A
grande questão é que muitas vezes nossa presença nos cultos, ou nossas realizações de
atividades tem como motivação principal o reconhecimento das pessoas, ou apenas para
nos sentirmos bem ou para dar o “check” nessa atividade da nossa lista. Essa é a religiosidade
que vivemos nos dias atuais. Nossas igrejas estão cheias nos cultos de domingo, e muito se
escuta sobre a Palavra de Deus. 

A pergunta que deve ser feita é: o que ouvimos, temos praticado? Tem gerado
transformação na nossa vida, e tem sido refletido no nosso dia a dia? Tiago no versículo
22 vem exortar sobre essa religiosidade, onde ouvimos muito e pouco praticamos. Ele
afirma que ao vivermos essa religiosidade estamos enganando apenas a nós mesmos.
Deus conhece nosso coração, e sabe a real motivação dele. Não podemos enganar a Ele,
e ir domingo após domingo a igreja, não é o que nos faz ter um relacionamento intimo
com Ele. 

Quando nos tornamos praticantes e não apenas ouvintes do que aprendemos da
parte do Senhor Jesus, Ele se torna visível na nossa vida, pois a presença dEle é algo
contagiante que uma vez vivida queremos ainda mais. E quanto mais tempo passamos
junto dEle, mais parecido com Ele nos tornamos. Nossa visão de vida muda. Entendemos
que TUDO é sobre Ele, o centro da história é ELE e não nós. Abrimos mão das nossas
vontades por amor e desejamos que a vontade dEle seja feita, e não a nossa. Entendemos
que não somos nós que estamos no controle, e que vivemos por algo muito maior do que
nós mesmos. E por sabermos e vivermos essa realidade, sendo colaboradores no plano
de redenção na Terra, nós somos felizes (bem-aventurados) em qualquer coisa que
realizarmos. 

Caroline Curcio Ramos

>> 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!
>> Almoço Freedom! Uma forma deliciosa de ajudar é participando do nosso almoço,
no dia 15 de setembro. Os ingressos custam 20 reais e já estão sendo vendidos! Após os
cultos no hall da cantina.
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Case-se o quanto antes!

Os anos se vão... As experiências são maiores... A maturidade também cresce.
Quantas dificuldades deixadas para trás, quantas necessidades descartáveis abandonadas,
quantos amadurecimentos doídos e quantos reposicionamentos de prioridade.

Glória a Deus! À medida que o tempo passa, não somos mais os mesmos... E, a
cada ano, de fato, não devemos sê-lo. Essa convicção tem de nos fazer repensar muitos
aspectos da vida. Devemos procurar entender as pessoas que, mundanamente, não recebem
de Deus a maturidade e lutam para serem como sempre foram... Devemos orar por
aqueles que julgam-se sempre corretos e por isso tornam-se impávidos. Particularmente,
tenho buscado ao Senhor para que minhas ovelhas rompam com as intransigências infantis
do passado e com os complexos imaturos que se refletem no presente, a fim de que vivam
a saborosa e saudável maturidade em Cristo, sendo verdadeiramente novas criaturas.

Nessa perspectiva, com Jesus, com a Palavra, com o peito cheio de amor pelas
almas e pela pregação do Evangelho, temos que nos apegar à Igreja. Veja, não falei igreja.
A cada dia, precisamos deixar a compreensão de que Igreja e igreja são termos sinônimos.
Isso é provado na Teologia, na prática eclesiástica e na vida cristã. Parece-me que no afã de
amar muito a igreja - pensa-se em reuniões, partidarismos, bastidores, aglomerações, grandes
eventos...-, muitos têm se esquecido de amar a Igreja... Dessa forma, vivem longe do ideal
de Cristo. Pensam como homens e mulheres naturais, perderam a perspectiva do que é
espiritual, do que realmente importa e de qual é verdadeiramente o nosso papel aqui.

Como um de seus pastores, recomendo a fidelidade a Jesus servindo ao Seu
corpo: a Igreja. É necessário amar a esposa e não a amante disfarçada de companheira.
Por isso, case-se com a Igreja, com seus propósitos eternos, com o anúncio do Evangelho
e não com as superficialidades imaturas da igreja. Se, em primeiro lugar, formos fiéis ao
Senhor e amarmos a Ele e à missão que o próprio Deus atribuiu à Sua Igreja; a nossa igreja
agradará ao coração do Senhor, crescerá saudável em todos os aspectos, ocupará o seu
lugar de relevância no quadro social e será o ambiente saudável para o aumento gradativo
da maturidade espiritual dos que chegam... E nós? Envolver-nos-emos menos em
pormenores infantis dos corredores dominicais e estaremos visceralmente envolvidos com
o Pai e com sua missão. Case-se com a Igreja.

Pastor Renato Porpino



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. Sintam-
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da IPRJ  reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 28, às 18 horas. Pastores e
Presbíteros estão convocados. E a Igreja,
que é administrada pelo Conselho, é
convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

Guilherme Moreira Porpino
Filho do Rev.  Renato Lopes Porpino e
Luana Moreira Porpino, 2 anos, será
consagrado a Deus através do Batismo
infantil. Os pais, que o receberam como
herança bendita do Senhor, prometem criá-
lo e educá-lo na presença de Deus,
conforme a sua palavra. Que Deus abençoe
a preciosa vida do pequeno Guilherme,
fazendo-o crescer em estatura, sabedoria e
graça! “..Que virá a ser, pois, este menino?
E a mão do Senhor estava com ele.”
(Lc 1.66)

Vigília de Oração
Dia 30/08 - Última sexta-feira do mês,
estaremos reunidos a fim de adorar a Deus,
orar e meditar na Palavra. Horário: 18 às 24
h. O tema é: “AO SENHOR DECLARO:
Tu és o meu Senhor; não tenho bem nenhum
além de Ti. Salmo 16:2

GILDA SIMON LEITÃO
Foi chamada à presença de Deus, dia 20, a
quem serviu com fidelidade e amor. Viuva
do saudoso Presbítero Edson Gueiros
Leitão, Gilda foi recebida como membro
da Catedral em 25/12/1951.  Membro
ativa da Igreja, por quase 68 anos, tornou-
se presidente da SAF por vários mandatos,
participando de vários projetos na Igreja ao
lado do seu marido, desde o pastorado do
Rev. Amantino Adorno Vassão.  Mulher de
oração, participou por mais de 40 anos de
reuniões de oração com um grupo de
senhoras da Catedral; cuidou da decoração
da Igreja, e com amor e zelo, da preparação
da Mesa da Ceia do Senhor por anos, até
que Jesus a chamasse para si. Participou por
cerca de 60 anos do Coral Canuto Régis.
Também foi coordenadora do Dep. Ilka
Paiva; coordenadora da Oficina Maria Reis
por mais de 25 anos e foi Secretária de
Espiritualidade na Federação de SAFs. Aos
familiares, o carinho e a solidariedade dos
membros e amigos da Catedral. “O
SENHOR a deu e o SENHOR a tomou;
bendito seja o nome do SENHOR! ”. (Jó
1.21).

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas: Rev.
Isaias Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Jorge Apocalipse 10h30min: Presb. Luiz Alberto 19 horas:
Presb. Luis Monteiro

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Lia de Jesus - Mary Bezerra - Elza Pimentel Noite: Creuza Póvoa



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!

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 do
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 eus!
 

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)

No 4o com Deus, é HOJE!
“O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono
da sua manjedoura; mas Israel não tem
conhecimento, o meu povo não
entende”. (Isaías 1.3)
Sua agenda normalmente não é acessível a
ninguém, seja em papel ou eletrônica, porque
ali estão informações suas e ninguém deve
ter acesso ao que não lhes pertence, pois é
sigiloso. E se alguém tivesse conhecimento
da sua agenda e acesso à sua vida? Os
segredos seriam usados da maneira que
quisessem?
A ausência de informações é o campo fértil
para a manipulação e para a mentira, e estas
geram atitudes que nos levam ao erro e à
falta de compreensão do que temos ao
redor. E sob o foco do Reino de Deus, a
falta de conhecimento pode levar à morte
eterna, porque a nossa guerra não é contra
sangue e carne. (Efésios 6.12)
“o povo de Deus está sendo
destruído porque lhe falta o conhecimento.”
(Oséias 4:6)
“...e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.”
(João 8.32)  
Hoje, às 17h, traga seu amigo para conhecer
“A AGENDA SECRETA”, com o Pastor
EVALDO BERANGER. “No 4o com Deus”,
é “o melhor lugar para se estar”.

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

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Aniversário de Nascimento

 Hoje: Annette Mary Spenceley, Bruna Carreira Stefanon, Cecília Carreira Stefanon, Deborah
Bruno Valeriano, João Pedro Campos Stefanon, Maria José Henriques, Renato Lopes
Porpino.

Seg 26: Enesia de Mello e Silva, Marly Assumção Marques da Silva, Noah Hasan Oliveira
Gomes, Rubia Martiniano dos Santos, Sandra Silesia Machado.

Ter 27: Celso Rego De Souza, Daniele Silva Dantas, Gledison Rufino Ramos.
Qua 28: Bento Campos Stefanon, Creusa Reis de Souza Póvoa, Francisca Rodrigues de

Melo Lima, Liliane França Sampaio Cunha, Marcos da Silva Passos, Rachel Clara de
Araujo Maguela, Romilda Lemes da Rosa, Sérgio Luiz Barboza, Vera Lucia do
Sacramento.

Qui 29: Gustavo da Silva Sevilha, Hélio dos Santos Dutra, Johannes Bruno Gaiser, Jorge
Abreu de Araújo.

Sex 30: Augusto Alves de Souza Cunha, Wellinton Mendel Castelano.
Sáb 31: Adelino Sathler Filho, Juliana Ribeiro Varella Ferreira, Luis Paulo Valente da Silva,

Marcia do Carmo A. Costa Maia, Natalia Ferreira da Silva.

Aniversário De Casamento

Seg 26: Rubyard da Silva Carvalho  e Ana Maria da Silva Carvalho.
Qui 29: Jorge Tonnera Junior Andréa Moraes de Almeida Tonnera e Thiago Maia Ferreira

Cavalcanti Luísa do Valle Espíndola.
Sex 30: Ignacio Cezario da Paz Junior e Hercilia Maria de Souza Paz, Claudia Cruz Soares

da Silva e Raner Jogemias Soares da Silva.
Sáb 31: Valdir da Silva Terra e Maria da Penha Cataldo Terra
Diác. Luiz Cláudio Pereira do Nascimento e Bárbara Regina Doria de Souza do Nascimento

Segunda-feira 26:   Lucas 1:1-4
Terça-feira 27: Isaías 62:1-12
Quarta-feira 28: Salmo 41:1-3
Quinta-feira 29:  Gálatas 5:16-25

Sexta-feira 30: Ezequiel 36:24-32
Sábado 31:  Romanos 1:18-25
Domingo 01:  Habacuque 1:1-17



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 18
Ago 19 -  Equipe B: Leandro Trindade,
Fernando Toledo, Adolfo Correia, Luiz
Henrique, Rodrigo Nobre, Rosibeti Silva,
Thiago Castilho, 
Carlos Candido (Púlpito 8h), 
Rodrigo Nobre (Púlpito 10h30), e 
João Luiz (Púlpito 19h).  
Qui 27Ago19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Próxima semana: Dom 01 Set 19 - 
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 05Set19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados à Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br 
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. 

Estacionamento - Mais uma
vez, pedimos aos irmãos que tenham
atenção ao utilizar o estacionamento da
Igreja, respeitando as vagas e mantendo o
veículo sem o acionamento do freio de
estacionamento, facilitando a saída de outros

veículos nos términos dos cultos. Contamos
com a colaboração de todos! 

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Chá Missionário - Quinta-feira, dia 29, às
14h30h - com a presença do rev. Carlos Del
Pino, missionário na Espanha.

Parabéns Rev. Renato Porpino!  receba
o abraço carinhoso da sua SAF Rio. Que
Deus abençoe sua valiosa vida!

Reunião Plenária: dia 5/9 , quinta-feira às
13h30 com Reunião de Oração e às 14h30.
Plenária. Compareça!

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)

Coral Edineia Bastos – Estamos
convocando os Encontreiros para participar
do nosso coral que há mais de 25 anos tem
adorado ao Senhor com louvores, cânticos
espirituais e cantatas. Procure a Camila Bastos,
para um teste de voz para todos os naipes.
Vamos fortalecer esse ministério, colocando
nossas vozes a serviço do Senhor!

Confraternização de Fim de Ano
(Lançamento realizado)– ocorreu dia 23
de Julho (Reunião Mensal). VAGAS
LIMITADAS. Entre em contato com o



Sociedade Internas

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.
O 69º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será de 20 a 22 Set . As Reuniões
Preparatórias ocorrerão em 03, 10 e 17
de setembro. A Vigília no dia 13 de
setembro. Programe-se! Estejamos desde
já em oração pelo 69° ECCC.

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 (dia 27 de
Agosto).

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional UPA Rio- Domingos as 17h 30.
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 9:00, venha conosco
meditar nas Escrituras!
Tome um café reforçado e não se atrase!

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

Devocional: na semana passada tivemos
nossa reunião do mês de agosto. Glória a
Deus! O nosso presidente, Will Araujo, nos
trouxe uma pregação, fruto de um exercício
de pregação expositiva no seu seminário
teológico. Que Deus abençoe os
seminaristas da nossa igreja!

ACI: querido sócio, não se esqueça de pagar
ao nosso tesoureiro, Jonas de Souza, a
anuidade da Federação! Só R$ 25,00.

Oração: nosso próximo encontro é na
semana que vem, 01/09, Reunião de Oração
da UPH-Rio. Sala pb. Miguel dos Santos, às
18h.

OÁSIS
Movimento Oásis

Devocional: A gradecemos ao nosso
mentor Rev Isaias Cavalcante pela sua
palavra e ao  nosso seminarista Jérson Maia,
pelo louvor na nossa devocional.  Oh, quão
bom e agradável viverem unidos os irmãos!
Sl 133:1 Obrigada!

INPAR 07/09/19: 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. A indicação da

A minha vida está em Deus,
Eu sei que Tudo posso em Deus,
É ele quem me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu
vou.
Para a Rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou
Nas alturas, sou filho de Deus!

O meu Deus sabe tudo o que eu
preciso

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Venha o Teu Reino”
Nosso Pai,
Que Teu nome seja mantido santo,
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Anotações

Venha o Teu Reino.
Dá-nos hoje
O alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.

Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixe cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.

Venha o Teu reino, faça-se, Tua vontade
Seja assim na terra, como é no céu.
Nosso pai...

Perdoa os erros...
Venha o Teu Reino...2x
Porque o Reino, o poder e a glória
São Teus para sempre!
Amém! 3x

Recessional



marca é para garantia da qualidade. Temos
doado cerca de 12kg .Vamos bater a meta?
Contamos com a sua doação, por favor seja
breve!!

Reunião de oração: Todas as segundas feira
às 18:30h: Sente-se só e inseguro? Busca
solução para os problemas? Coloque então
no altar do Senhor pois Ele é fiel ! Não
falte!! A ti, Senhor elevo a minha alma.
Salmos 25:1

Bazar: Agradecemos o carinho das doações
e continuamos trabalhando em prol do
aniversário do Oásis. Aguardamos as suas
doações,  para abençoar vidas, de roupas,
sapatos e bijouterias. Contribua! Contamos
com sua participação.                                                                                                                                                                                                                                                                

Ensaio do Grupo de louvor: Toda
Quarta – feira, às 17h , estaremos
ensaiando novos hinos para louvarmos ao
Senhor com alegria. Não falte!

Quem é o Movimento Oásis ? A IPB no
seu manual das sociedades interna 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.

ECOS DA CATEDRAL

Hoje, trazemos a igreja a estrutura dos
nossos ECOS.
Acreditamos que essa informação pode ser
útil e facilite o seu contato com os pequenos
grupos.
Verificar localização e perfil sempre ajuda.
Seguem nossos contatos, caso você tenha
alguma dúvida: Telefone - 98193.9584 / e-
mail:ecos@catedral.org.br.

Parabéns, Pastor Renato Porpino -
Estamos felizes! Sua igreja está feliz e não
faltam motivos. Hoje, Deus concede ao
pastor, que Ele separou para nós, mais um
ano de vida. Vida é dádiva divina; é presente
de Deus. Por isso, louvamos a Deus pela
vida do nosso pastor e somos gratos por
tê-lo separado para estar conosco,  na Igreja
do Rio.
“Senhor, quero dar-te graças de todo
coração e falar de todas as tuas maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” Salmo
9:1-2. Parabéns, amado Pastor!   

Missão Caiuá

Na próxima terça-feira, dia 27, às 14:30 hs,
no templo, teremos o culto de gratidão a
Deus pelos 37 anos do  Trabalho da Missão
Caiuá no Rio de Janeiro. O mensageiro de
Deus será o Rev. Ildemar Berbert da
Assembléia da Missão. Todos estão
convidados. Aproveite a oportunidade e
participe da obra missionária entre os povos
indígenas. A nossa igreja sempre esteve junto,
apoiando e ofertando mensalmente para
que esta obra prossiga, para a glória de Deus! 

Liturgia

Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus,
Tu és o Senhor de tudo que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos

Pastorais

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM A MINHA VOZ SUPLICO AO

SENHOR” SL 142.1

Cântigo: “Louvor ao Rei.”

Ao Reis dos Reis consagro
Tudo o que sou,
De gratos louvores
Transborda o meu coração.

A minha vida eu entrego
Nas Tuas mãos, meu Senhor,
Pra Te exaltar com todo meu amor.

Eu te louvarei
Conforme a Tua justiça
E cantarei louvores
Pois Tu és altissimo!

Celebrarei a Ti,
Ó Deus, no meu viver,
Cantarei e conterei as Tuas Obras,
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda a terra celebra a Ti,
Um cântico de júbilo
Pois tu és o Deus criador!

Celebrarei a Ti, ó Deus...

Toda terra celebra a Ti... 2x

A honra, a glória, a força e o poder ao
Rei Jesus!
E o louvor ao Rei Jesus!

Oração Silênciosa
Oração Audível

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ.” HB 4.12

Leitura Bíblica: Mc 14.3-9 - Presb. Johannes
Gaiser

Cântico: “Lugar Secreto”

Tu és tudo o que eu mais quero,
O meu fôlego, Tu és.
Em Teus braços, é o meu lugar.
Estou aqui, estou aqui.

Pai, eu amo a Tua presença,
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos.
Confio em Ti. Confio em Ti.

Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
Onde eu Te encontro. No lugar Secreto.
Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua Glória
quero ver!

Tudo o que mais quero é Te ver,
Me envolva com Tua Glória e poder.
Tua Majestade é real, Tua voz ecoa em
meu ser.

Quero ir mais fundo...

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“SERVI AO SENHOR

COM ALEGRIA..” SL 100.2

Cântico: “Eu vou seguir com fé.”

O meu Deus é
Maior que os meus problemas,
Eu não temerei,
Com Jesus eu vou além.
Ainda que a figueira não floresça
E não haja o fruto da videira,
Eu não temerei, não!

Pois sei que para além das nuvens
O sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu.



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao

SENHOR do alto dos céus, louvai-o nas
alturas.” (Sl 148.1)

Congregação: “ Louvai-o, todos os seus
anjos; louvai-o, todas as suas legiões
celestes. Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas
as estrelas luzentes.” (Sl 148.2-3)

Todos: “ Louvem o nome do SENHOR,
porque só o seu nome é excelso; a sua
majestade é acima da terra e do céu.” (Sl
148.13)

 14 HNC – “Louvor”
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE

AGRADECIDOS.” CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

110 A HNC – “Crer e Observar”
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Candido

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO....” SL 55.1

Motivos de Oração
Coral Idalina Henringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS DA TUA

LEI...” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Guilherme Sayão
Coral Idalina Henringer

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“A GRAÇA SEJA COM

 TODOS VÓS.” TITO 3.15

 Cântico: “Não vou ficar sozinho”

Não vou ficar sozinho,
Agora sou feliz
Com Cristo no meu coração.
Ele é meu grande amigo,
Não temo o perigo,
Com Cristo no meu coração!

Oh ! Eu sou feliz !
Agora vou cantar,
Pois contente estou
Com meu Salvador,
Feliz agora então eu viverei!

Jesus há muito tempo
Morreu em uma cruz,
Morreu só  para me salvar.
Seu sangue derramou,
Lavando os meus pecados,
E desta forma agora salvo estou!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“ AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU

CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2

Prelúdio: “Pai Nosso”
Pai nosso, nos céus,
Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos,
Tua vontade seja feita
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer. 2x

Pai nosso...

Na terra como é nós céus.
Deixe o céu descer. 2x
Deixe o céu descer. 4x

Teu é o reino, Teu é o poder é,
Tua é a glória para sempre.
Amém! 4x
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer. 2x

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu

santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.”  (Sl 150.1).

Congregação: “Louvai-o pelos seus
poderosos feitos; louvai-o consoante a
sua muita grandeza.” (Sl 150.2).

Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.” (Sl
150.3)

Congregação: “Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de
cordas e com flautas.”  (Sl 150.4)

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.
Todo ser que respira louve ao SENHOR.
Aleluia!” (Sl 150.5-6).

Cântico: “Ele é exaltado.”

Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei!

Ele é exaltado,
Para sempre exaltado,
O seu nome louvarei!

Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus.
Glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus,
Ele é exaltado...

Ele é o Senhor...2x

Cântico: “Ao Único.”
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A ele ministramos o louvor!

Ao único que é digno...

Exaltamos a Ti,
Ó Rei Jesus! Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti!

Oração de Adoração

“LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO,
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 3.16

Cântico: “Reina em mim.”

Sobre Toda 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!



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO E LOUVOR.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Porque Deus amou ao mundo

de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.”(Jo
3.16).

Mulheres: “Como o Pai me amou,
também eu vos amei; permanecei no meu
amor.” (Jo 15.9).

Homens: “Ninguém tem maior amor do
que este: de dar alguém a própria vida
em favor dos seus amigos.” (Jo 15.13)

Coral: “Logo, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim; e esse viver que,
agora, tenho na carne, vivo pela fé no
Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim..” (Gl 2.20)

Todos: “E nós conhecemos e cremos no
amor que Deus tem por nós. Deus é
amor, e aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus, nele.  Nós
amamos porque ele nos amou primeiro.”
(I Jo 4.16 e19)

42 HNC – “ O Grande Amor de Deus.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “ Observai os lírios;
eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo,
vos afirmo que nem Salomão, em toda
a sua glória, se vestiu como qualquer
deles. Ora, se Deus veste assim a erva
que hoje está no campo e amanhã é
lançada no forno, quanto mais tratando-
se de vós, homens de pequena fé! Não

andeis, pois, a indagar o que haveis de
comer ou beber e não vos entregueis a
inquietações. Porque os gentios de todo
o mundo é que procuram estas coisas;
mas vosso Pai sabe que necessitais
delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e
estas coisas vos serão acrescentadas...”
(Lc 12. 27-31).

33 HNC – “Maravilhas Divinas.”

Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre

Pastorais

367  HNC – “Convite aos Meninos”
1ª estrofe

Batismo Infantil: Guilherme Moreira Porpino

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Bíblica
Dirigente: “E tudo quanto pedirdes em

meu nome, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei..”
(Jo 14. 13-14).

Congregação: “Por isso, vos digo: Pedi, e
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e a quem
bate, abrir-se-lhe-á.” (Lc 11. 9-10).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Hino do Mês: 9 HNC – “ Aleluia aos
Deus Trino”

Liturgia

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Iaco Lobo
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

DEDICAÇÃO E ENVIO

 “OS GUERREIROS SE PREPARAM”

1. Os guerreiros se preparam
Para a grande luta
É Jesus, o Capitão,
Que avante os levará.
A mílicia dos remidos
Marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
 No lance imprevisto
Na frente m’encontrar.
Até que O possa ver na glória,
Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

Anotações
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2. Eis os batalhões de Cristo
Prosseguindo avante,
Não os vês com que valor
Combatem contra o mal?
Podes tu ficar dormindo,
Mesmo vacilante,
Quando atacam outros a Belial?

3. Dá-te pressa, não vaciles,
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar ao lado do Senhor;
Entra na batalha
Onde mais o fogo inflama,
E peleja contra o tentador!

4. A peleja é tremenda,
Torna-se renhida,
Mas são poucos os soldados
Para batalhar;
Ó vem libertar
As pobres almas oprimidas
De quem furioso, as quer tragar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional


