
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 Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 7/08, às 18h. Pastores e
presbíteros estão convocados. E a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Marcha Missionária 
No próximo domingo, nos três cultos,
estaremos participando da marcha missionária.
Entregando e consagrando o nosso cofrinho
e a nossa oferta especial para missões. Participe
com alegria e oferte com amor!

Semana que vem!!! XXI Feira
Missionária das Nações
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!

Nosso Berçario
Os Bebês do nosso berçario entregarão suas
ofertas missionárias e receberão o diploma  do
berçario hoje, no culto matutino!

Visitas pastorais
Apascentando o povo de Deus, a equipe
ministerial da Igreja visitou, no mês de julho,
os seguintes irmãos:
1. Diác. Antonio Renato e Verena – Barra –

Hospital Vitória - 2 visitas;
2. Eunicy Donald – Jacarepaguá: com

ministração da Ceia;
3. Marlene Mandarinho Alves e Edno

Gonzaga Alves – Tijuca – Com
Ministração da Ceia;

4. Presb. João Cordeiro e Zilá – Bananal –
SP – 2 Visitas – Com ministração da
Ceia;

5. Romero Teixeira dos Santos e Jainha –
Barra – Com Ministração da Ceia;

6. Iolanda Gonçalves e Paulo Gonçalves  -
Glória – Com Ministração da Ceia;

7. Joana e Severino – Pais da Mary e Sogros
do Presb. Olympio Bezerra;

8. Presb. Guilherme Simon e Filhos;
9. Divaldo Barbosa e Carmem Lúcia;
10  Alvina Santos – Teresópolis – Mãe da

Mis. Leninha Maia.
11. Maria Iglaci – Paquetá – Culto no lar.
Oremos por estes amados irmãos e suas

respectivas famílias.

Olhando o Calvário

Na agenda de Deus constava o calvário. Um lugar inglório e sangrento por causa da
crucificação. A crucificação era um método cruel de execução, que foi empregado pela
primeira vez pelos cartagineses e que passou a ser usado pelos romanos como pena de
morte. Os Judeus tinham como pena de morte o apedrejamento.

O calvário, gólgota em Hebraico, era lugar de sofrimento extremo e morte. Lugar
de martírio! Jesus foi levado a esse lugar para ser crucificado. “E chegando a um lugar
chamado Gólgota, que significa lugar da caveira (o monte tem um formato de caveira),
deram-lhe a beber vinho com fel; (Era uma Bebida anestésica para aliviar um pouco as
dores), mas ele provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si
as suas vestes, (uma túnica, sem costura, toda tecida de alto a baixo), tirando a sorte”.

Era um lugar comum e pouco conhecido. Após a crucificação de Cristo, tornou-se
conhecido e divulgado pelo mundo inteiro. Das três cruzes erigidas ali, a cruz do meio
chamou a atenção, nela estava o Messias prometido, a raiz de Davi, o Leão da Tribo
de Juda, o Cordeiro de Deus (O Agnus Dei) que tira o pecado do mundo.

O calvário tornou-se um lugar conhecido por causa da crucificação de Jesus Cristo.
alguns Discípulos estavam lá, alguns amigos estavam lá, algumas mulheres estavam lá olhando
e sofrendo com aquela cena sangrenta. “Os Discípulos foram aqueles que viram mais,
ouviram mais e amaram mais. ”

Devemos espiritualmente olhar para o Calvário, e vê na cruz de Cristo a manifestação
concreta do amor providencial e sacrificial de Deus para nos salvar.

Devemos perceber o sacrifício vicário (substituto) de Cristo. Ele assumiu a nossa
maldição, levou sobre si os nossos pecados, foi condenado em nosso lugar e morreu a
nossa morte. Como mediador perfeito e único ele nos reconciliou com o Pai!

Devemos auferir do Calvário que lá, em sua obra completa de redenção, Cristo
venceu a mortem a condenação e o pecado, legando-nos perdão, salvação e vida eterna!

O Poeta sacro declara, no hino 262 do Hinário Novo Cântico

Ao contemplar a tua cruz
E o que sofreste ali, Senhor,
Sei que não há, ó meu Jesus,
Um bem maior que o teu amor.

Quero somente me gloriar
Na Tua cruz, meu Salvador,
Porque morreste em meu lugar!
Teu, sempre teu serei, Senhor.
(Porto Filho)

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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Convites à Venda para o Almoço
Português na Feira Missionária 
Delícia!!! O convite do tradicional almoço
missionário feito com todo amor pelo
 nosso Encontro de Casais com Cristo já
estará sendo vendido após os cultos de hoje
no hall da cantina no valor de R$ 25,00. 
Feira das Nações, um mundo de bênçãos
espera por você!  
 

Terra Das Crianças na Feira 
Sim!!!! Teremos um espaço para os nossos
pequenos falando de missões. A tia Shirley e
equipe estão preparando muitas surpresas para
este dia. Também teremos a barraca da UCP
vendendo açaí! Convide amigos! A Feira
também é lugar de criança. Dia 10 de agosto,
a partir das 10h.
 
Exposição do Museu da Igreja 
Teremos um momento todo especial com a
exposição dos materiais do nosso museu num
espaço aberto. Na exposição também teremos
fotos de diversos momentos da história da
nossa Igreja. É com alegria que nossos visitantes
conhecerão mais um pouco da nossa história
que é missionária através do museu Rev.
Amantino Adorno Vassão. O nosso Diácono
Charles Mattos e equipe estão preparando com
muito carinho a nossa exposição. Convide seus
familiares e amigos. A história da nossa Igreja
é um grande testemunho de amor pelas almas.
Esperamos por você no dia 10 de agosto.
 
Tenda De Oração 
Teremos mais uma vez a nossa Tenda de
Oração que é um espaço reservado para
intercedermos pelos missionários e também
pela sua vida. Uma equipe do Ministério de
Missões da nossa Igreja estará esperando
para orar com você no dia 10 de agosto.

Mural de Oportunidades
Membros da Igreja com excelência no que
fazem! Você tem a oportunidade de apoiar
membros da nossa Igreja que exercem
diversas atividades profissionais.
Divulgaremos no mural da recepção da
Igreja. Lá você encontrará gente que faz
com excelência para glória de Deus! Juntos
fazemos a diferença! 

Com Amor, visite as 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.  
 
Ebd Adulto – Breve Perfil de Nossas
Classes
Em continuidade à divulgação de
informações das nossas Classes da Escola
Bíblica Dominical (EBD), a fim de
proporcionar aos amados irmãos e
visitantes um breve perfil de cada Classe, e
como orientação onde poderão buscar o
conhecimento da Palavra, segue breve
comentário da CLASSE CECÍLIA
MARIA SIQUEIRA. – “Está localizada
no Templo. Venha estar conosco para
estudarmos juntos, a Palavra de Deus! Neste
trimestre nossa temática tem nos desafiado
em aspectos da teologia prática do
Calvinismo, seu significado e como
aplicarmos em nossa vida. Será uma alegria
ter você conosco. Somos dois professores:
Maurício Buraseska e Iaco Lobo. A Classe
começa logo após o término do culto das
8h, todo domingo. Caso não tenha uma
Classe ainda, esta é a sua! Bem-vindo!”

Bênçãos sem medidas no Acampamento
UPA Rio
Foram dias maravilhosos pela graça de Deus!
Adolescentes aprendendo mais da Palavra
do Senhor Jesus e vidas sendo
transformadas. O tema trabalhado foi:
Somos Um! E de fato vivenciamos a frase:
“ O Reino de Deus é  um Reino de
Amigos”. Agradecemos a todos que oraram
e contribuíram financeiramente para o
acampamento. Que Deus abençoe  a todos
que com amor mais uma vez fizeram a
diferença na UPA Rio e tiveram a visão de
Reino.

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom
04Ago19 -  Equipe C: Adeclen
Santos, Elizabeth Sabino, Charles Mattos,
Filipe Agum, Jorge Camacho, Leonardo
Trindade, Paulo Freitas, 
Roberto Azeredo (Púlpito 8h), 
Willians Araújo (Púlpito 10h30), e 
Amália Maria (Púlpito 19h).  
Qui 08Ago19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Próxima semana: Dom 11Ago19 - 
Equipe D: Ricardo Bezerra, Archidemes
Campos, Iracema Ferreira, Jonas de Souza,
Jorge Gorne, Marcelo Magalhães, Ricardo
Dowsley, 
Sérgio Santos (Púlpito 8h),
Tiago Trindade (Púlpito 10h30), e,
George Washington (Púlpito 19h).  
Qui 15Ago19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Mês de Aniversário da Junta Diaconal -
  Foi um mês inesquecível!  Lembramos que
no dia 12/07, tivemos um culto lindo com
o pastor Asaph Borba, no dia 27/07 um
Workshop sobre serviço Diaconal, onde
recebemos vários Diáconos de outras igrejas
visando à melhora e a busca pela
excelência do serviço diaconal e no dia 28/
07 tivemos o culto vespertino conduzido
pela nossa Junta Diaconal, fechando com
um delicioso bolo e um momento de muita
comunhão no hall da cantina. Toda honra e
toda glória seja dada ao nosso Deus!

Agradecimento a Deus - Agradecemos ao
nosso Deus pelo milagre na vida do nosso

Presidente Diác. Antônio Renato, que já
esteve presente nas ultimas programações
da Junta Diaconal. Juntamente com sua
família no culto vespertino, nosso irmão nos
trouxe um testemunho emocionante,
demostrando mais uma vez que para o nosso
Deus não existe Impossíveis. Foi Tremendo!

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira dia
01/Abr, às 19h no Salão Álvaro Reis. Venha
com alegria participar do ofício que o
Senhor colocou em suas mãos.  

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! 
 
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 

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

 
Deptº  Jerusalém  dia 8, 5ª feira, às 14:30h
na casa da Darcy

 Feira das Nações - dia 10, sábado, a partir
das 10h. Venha participar trazendo um prato
de doce ou salgado para a barraca da SAF.



Sociedade Internas

Culto ao Senhor - dia 12 de agosto. às
19:30h  pelos 160 anos de IPB. Venha
comemorar.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

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”. Encontreiros: venham e tragam
sua família e amigos. Procure alguém da
Diretoria do ECCC para adquirir seu
almoço antecipadamente.

Reunião de Testemunho e Oração: Vai
ocorrer no próximo dia 13 de agosto e
contaremos com o testemunho de um casal
que recebeu a resposta do Senhor, por
intermédio do Ministério do Encontro de
Casais. Invista em seu casamento e na sua
família!

Confraternização de Fim de Ano
(Lançamento realizado)– Já estamos no
2º semestre! Logo, logo, já será Natal! Mas
antes teremos nossa Confraternização de fim
de ano em 7 de dezembro (sábado), em
novo estilo. O lançamento ocorreu na
última 3ª feira, 23 de Julho (Reunião
Mensal). VAGAS LIMITADAS. Entre em
contato com o Casal Procurador e garanta
logo a sua vaga! Não deixe para depois,
correndo o risco de ficar na lista de espera e
não ser chamado.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

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

Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os
primeiros grupos já 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.
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: no domingo passado tivemos
uma excelente reunião. Glória a Deus! O

diác. Mário Sérgio nos trouxe uma ótima
palestra sobre educação financeira. Foi
bênção!

Oração: hoje temos mais uma reunião:
nosso momento de oração na sala da UPH,
às 18h. Venha estar conosco!

Feira das Nações: a UPH vai participar
desta festa! Para nos ajudar, procure o diác.
Jonas de Souza, nosso tesoureiro, e faça uma
doação de qualquer valor, dentro de suas
possibilidades! O valor é para a compra dos
ingredientes do já tradicional Angu à Baiana.
Também vamos precisar de ajudantes para
servir o prato no dia. Participe desta festa e
reserve uma horinha para estar ajudando na
barraca.

OÁSIS
Movimento Oásis

Dia dos pais: Dia 11/08/2019 às 16h,
estaremos reunidos, para mais este
momento de comunhão, estudo da palavra,
muito louvor e comemoração do  Dia dos
Pais! E como não poderá faltar , teremos
um delicioso lanche participativo.  Traga seus
parentes e amigos para comemorarmos
juntos.

Reunião de oração: Todas as segundas
feiras as 18:30h: Sentimos a sua falta na
nossa reunião de oração, venha orar  por
você, sua família, saúde, projetos, país,
sonhos. A ti, Senhor elevo a minha alma.
Salmo 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!

Você conhece o Movimento Oásis? Oh!
Como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos! Salmos 133:1, é o nosso versículo
lema e o nosso moto é: VIDA: Valorização,
Integração, Doação e Amor. Venha fazer
parte deste ministério! Queremos ser igreja
com você!

ECOS DA CATEDRAL

Somos sempre surpreendidos com o
cuidado e amor de Deus por nós. Cada
semana, Ele nos fala, diretamente, através
de Sua Palavra, nos dando soluções e
conselhos a todo tipo de inquietações que
surgem. Isto é ECOS!  Venha aproveitar esta
forma de amor de Deus.
Faça contato por telefone - 98193.9584- ou
por e-mail - ecos@catedralrio.org.br.

EQUIPE VOZ DA PRAÇA

Informamos que não haverá culto de
evangelismo nos dias 07 e 14/08 (quartas-
feiras), em razão de recesso.
Estaremos de volta às nossas atividades
a partir do dia 21 de agosto normalmente.



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente:  “  Aleluia! Louvem, ó servos

do SENHOR, louvem o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.1)

Congregação: “Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre.”
(Salmo 113.2)

Dirigente:  “Do nascimento do sol até
ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR.” (Salmo 113.3)

Todos: “Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua glória está acima
dos céus.” (Salmo 113.4)

4 HNC – “Culto à Trindade”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor

112 HNC – “Rica Promessa”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“A REVELAÇÃO DAS TUAS PALAVRAS

ESCLARECE E DÁ ENTENDIMENTO.”
SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. André Lima

Coral Simonton

Mensagem: Mis. Leninha Maia

 “... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS”
TITO 3.15

Cântico: “A Paz do Senhor é o que nós
queremos”

A paz do Senhor
É o que nós queremos,
Eu quero para mim e pra você.

O amor do Senhor
É o que dividiremos,
Porque todo esse amor
Não cabe em mim.

Eu quero é lhe dizer
Que Deus gosta de você,
Seja qual for a situação.       (Bis)

As promessas do Senhor
Duram para sempre
E Ele prometeu que vai voltar!

Tudo passará,
Só o amor é eterno,
Eterno como Deus,
O nosso Pai.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO

E LOUVOR.

Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “E os quatro seres viventes,

tendo cada um deles, respectivamente,
seis asas, estão cheios de olhos, ao redor
e por dentro; não têm descanso, nem de
dia nem de noite, proclamando: Santo,
Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, que é e que há
de vir.” (Ap 4.8).

Mulheres: “Depois destas coisas, vi, e eis
grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos.” (Ap 4.9).

Homens: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Ap 4.10).

Coral: “Todos os anjos estavam de pé
rodeando o trono, os anciãos e os quatro
seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram
a Deus.” (Ap 4.11).

Todos:  “Dizendo: Amém! O louvor, e a
glória, e a sabedoria, e as ações de graças,
e a honra, e o poder, e a força sejam ao
nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Ap 4.12).

38 HNC – “Louvores Sim.”

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)

307 HNC – “A Santa Igreja.”

104 HNC – “Linda Melodia.”

Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo

Pastorais

EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO.

Leitura Bíblica: Cl 3.12-14 - Presb.
Antonio Gouvêa
Coral Canuto Regis

Tema: da Mensagem:
“Ouse Perdoar”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

CONTRIÇÃO

E INTERCESSÃO

Leitura Bíblica: “Tendo, pois, a Jesus, o
Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,



Liturgia

conservemos firmes a nossa
confissão. Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Acheguemo-nos,
portanto, confiadamente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna.” (Hebreus
4.14-16).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

CEI DO SENHOR

Ministração do Pão

269 HNC – “Seja Bendito o Cordeiro.”

Cântico: “Vem Cear”

Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou, água em vinho
transformou
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir

Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão,

Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.

Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz

Ministração do Vinho

78 HNC – “Perfeita Expiação.”

Cântico: “Cristo Levou sobre si”

Cristo levou sobre si
As nossas dores,
Ele levou sobre si
As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz
Estava sobre ele,
E por suas chagas
Fomos sarados.

Ele tomou sobre
Si as nossas maldições,
Ele sofreu para que
Tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus.
Alegria profunda
No meu coração, recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

Liturgia

DEDICAÇÃO E ENVIO

Cântico: “Alto Preço”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um,
Meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
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Anotações

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Prelúdio:

Convite à Adoração: 
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR.” (Sl 135.1)

Congregação: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Sl 135.2)

Dirigente: “Louvai ao SENHOR, porque
o SENHOR é bom; cantai louvores ao
seu nome, porque é agradável.” (Sl 135.3)

Congregação: “Louvai ao SENHOR, vós
todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)

Todos:  “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia! (Salmo 117.1)

Cântico – “Jesus filho de Deus”

Deixou os céus para me encontrar,
Aqui não é o Seu lugar
Um amor assim
O mundo não conheceu
Naquela cruz Se entregou,
O Teu perdão me alcançou
Um amor assim
O mundo não conheceu

No altar de adoração
Seja sempre exaltado,
Jesus, Filho de Deus
Deixou Sua glória,
Morreu em meu lugar
 Jesus, Filho de Deus,
Tu És Jesus, Filho de Deus

Levou sobre Si pecado e dor,
Venceu a morte e ressuscitou
Um amor assim o mundo não conheceu
Levou sobre Si pecado e dor,
Venceu a morte e ressuscitou
Um amor assim
O mundo não conheceu

No altar de adoração...

Seja exaltado, engrandecido,
Seu nome é Santo, Poderoso É
E não há nada que apague o Seu amor

A cruz me libertou,
A cruz me libertou   2x

No altar de adoração... 2x

Cântico –   “Ele é exaltado”

Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado,
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

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; 10 e se encherão fartamente
os teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.” (Sl 116.12; Pv 3.9-10)

Cântico – “Tu es bom”

Senhor, Tu és bom,
Tua misericórdia é pra sempre  2x

Todos os povos Te exaltarão
De geração em geração
Te adorarei -  Aleluia, Aleluia
Te adorarei por tudo que És  2x

Senhor, Tu és bom... 2x

Todos os povos…

Te adorarei... 2x

Tu és bom, em todo tempo,
Em todo tempo, Tu És bom 4x

Senhor, Tu és bom... 2x (estrofe marcada)

Todos os povos…

Te adorarei - Aleluia, Aleluia
Te adorarei por tudo que És

Te adorarei -  Aleluia, Aleluia
Te adorarei por tudo que És
Pois Tu és bom
Pois Tu és bom
Tu és bom...

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria

Pastorais

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

SENHOR” (SL 142.1)

Motivos de Oração

Cântico – “Em teus braços”

Seguro estou nos braços
Daquele que nunca me deixou
Seu amor perfeito sempre esteve
Repousando em mim

E se eu passar pelo vale
Acharei conforto em Teu amor
Pois eu sei que És aquele que me guarda,
Me guarda

Em Teus braços é meu descanso. 2x

Seguro estou nos braços...

E se eu passar pelo vale...

Em Teus braços é meu descanso... 4x

Recaio em Tua Graça
Recaio de novo em Tuas mãos   4x

E se eu passar pelo vale...

Em Teus braços é meu descanso... 4x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Luiz Monteiro

Cântico – “O nome de Jesus”

Em Teus braços,
Eu vou me entregar
Os meus medos eu
Deixo aos pés do altar

Todos os planos meus,
Hoje eu entrego a Ti
Toma o Teu lugar,
Tu és bem-vindo aqui

Vem sobre nós,
Manda Tua chuva nesse lugar,
Em tua presença
Vou me derramar e declarar que és
Santo, Deus
O som do céu vamos ouvir, Sopra teu
vento suave hoje aqui
Vou declarar o único nome que salva
Jesus



Em Teus braços…

Vem sobre nós…

O nome de Jesus,      4x

Vem sobre nós… 2x

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“SERVINDO AO SENHOR COM
ALEGRIA.”

Cântico – Eu te louvarei,
meu bom jesus

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   2x

És Tu, única razão…

Confiei em Ti, fui ajudado…

Eu Te louvarei,   Te glorificarei
Eu Te louvarei, meu bom Jesus   2x

Em todo tempo, Te louvarei   Em
todo tempo, Te adorarei  2x

Eu Te louvarei,   Te glorificarei    Eu Te
louvarei, meu bom Jesus   4x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio
Recessional
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Anotações

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.

Segunda-feira 05: Colossenses 4.2-6
Terça-feira 06: Êxodo 34.29-35
Quarta-feira 07: Marcos 10.28-31; João 10.9,10
Quinta-feira 08: Marcos 10.42-52

Sexta-feira 09: Êxodo 32.21-32
Sábado 10: Salmo 80
Domingo 11: João 11.21-35

Aniversário de Nascimento

Hoje: Presb. Altair Lauro Bazeth; Carlos Carneiro dos Santos, Cecille Virginia Accioly
Menezes, Charles Martins Torres, Gabriela Farley Meireles Zambi, Irland João Allysson
dos Santos Pereira,

Marcos Antônio Trindade, Yara Lúcia Miranda.
Seg 05: Alceste Telles Rodrigues, Dulcinete Reis Bazeth, Elza Pereira Cravo, Francisca

Maria de Oliveira Mota, Isa Alves de Oliveira, Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza,
Michele Conceição de Souza dos Santos, Milla Assuero Gressler, Rodrigo Marques
Seixas Borges, Rosentina Santos da Silva, Silvio de Souza Corrêa.

Ter 06: Ana Maria Soares da Silva, Ludmilla Catharine da Silva.
Qua 07: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho.
Qui 08: Francisca Fernandes Fonseca.
Sex 09: Gisela dos Santos Pellegrino, Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Martha Correia

Fraga,
Presb. Renan Jardim de Souza.
Sáb 10:. Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima.
Sonia De Souza

Aniversário De Casamento

Hoje: Nery Sá Freire Junior e  Miren Maite Landa Berruezo, Thais Lauriano de Sousa
Ignácio e Daniel Campista Ignácio.

Seg 05: Isidro Page Fernandez e Nair Annis Fernandez, Marcelo Alexandre Bentes dos
Santos e Michele Conceição de Souza dos Santos.

Qui 08: Marcus Avillez do Amaral e Fernanda dos Reis do Amaral, Aleksandra dos Santos
Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino.

Sex 09: Letícia de Castilhos Ortiz Valencia e Luís Ivan Ortiz Valencia.



ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Carlos Roberto 10h30min: Presb. Dário Porto 19 horas: Presb.
Denilson Sevilha

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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

Gratidão eterna ao Eterno

Vivemos em um tempo em que a gratidão está diretamente ligada às bênçãos que
Deus nos traz em momentos de luta. Eventos pontuais em que somente Deus pode agir.
Infelizmente o ser humano tem a tendência histórica de ver o agir diário de Deus e achar
se acostumando com isso.

Temos nos acomodado com o agir de Deus, assim como o povo do Egito, se
“acostumou” ao maná todo dia pela manhã, à coluna de fogo quando estava frio, à nuvem
que os cobria quando estava quente. O agir de Deus para o povo acabou tornando-se algo
“normal” - de uma maneira ruim - pois não se enxergava mais a glória presente naquele
agir divino. 

Não somos tão diferentes, acabamos manifestando nossa gratidão apenas quando
Jesus manifesta milagres diante de nossos mares bravios, quando na verdade deveríamos
estar sempre agradecidos pelo fato de  Ele estar  conduzindo nosso barco.
A nossa gratidão está apontada para a Cruz, para Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador;
pelo maravilhoso milagre que Ele já operou de uma vez por todas, nossa salvação. E
somos gratos porque Ele está conosco. 

Aquele que está sentado à destra do Pai, que vive e reina para sempre; o poderoso
Deus de todos os céus e mares; um Deus tão grande, e tão íntimo, que está ao nosso lado
todos os dias, que senta ao lado de nossa cama para ouvir nossas orações. um Deus tão
grande, que está atento às súplicas de seus servos .(Sl 34.15)

Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco?

A gratidão deve estar em nós por tudo que há em nossas vidas. Nossa gratidão é
Dele, por Ele e para Ele.

Obrigado Jesus por Você ser você em nós: um Pai, amigo e protetor.
Lucas Regis Ouverney

 >> FREEDOM: Vai começar nossa contagem regressiva! Dias 18 e 19 de outubro vai
rolar a Conferência Freedom 2019! Guarde na sua agenda e acompanhe as programações!
>> É hoje! Almoço Freedom! Ainda dá tempo, venda de convites na hora no hall da
cantina. Participe conosco desse meio de abençoar nossa conferência! 
>> Próxima sexta-feira continuamos com nossa programação do Culto Jovem. Um
momento de comunhão e palavra, 20hrs no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de tudo pelo Instagram e Facebook; @umprio


