
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 14/08, às 18h. Pastores e
presbíteros estão convocados. E a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Classe da Família
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 DA FAMÍLIA –
“Estamos na Sala Myrian Duffrayer, ao lado
do Berçário. Estudando, atualmente, lições da
Revista da Editora Didaquê – FAMÍLIA –
Série 3 – “Crescendo Juntos – Pais e Filhos,
aprendendo com casais da Bíblia”. A Classe
começa logo após o término do culto das
8h, todo domingo. Somos uma equipe de
casais ministradores, a saber: Paulo Raposo e
Beth; Mário e Lilian; Fernando e Fátima;
Guaraci e Lucy; Renan e Lígia; Washington e
Kátia. Se  você não está freqüentando uma
Classe na EBD, visite-nos agora! Bem-vindo!”

Marcha Missionária 
Hoje, além de entregarmos os nossos
dízimos na Casa do Senhor, teremos a
oportunidade de ofertar para Missões em
todos os cultos. Nos envelopes que estão
nos escaninhos dos bancos, há oferta
direcionada para Missões. É necessário
anotar que a oferta é para Missões. Não
esqueça do cofrinho! Toda oferta
arrecadada será direcionada para sustentar
missionários nos campos, abertura de novas
igrejas e sustento dos trabalhos de
evangelização. “Missões se faz com os pés dos que
vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos
que contribuem”. Vamos fazer a diferença!

Batismo Infantil
Pedro Aurélio Trece Almeida, filho de Tiago
Aurélio Borges Almeida e Carolline Trece
Marques, será consagrado a Deus pelos pais,
através do Batismo Infantil. Os pais
reconhecidos de que ele é herança do Senhor,
comprometem-se em criá-lo e educá-lo na
fé cristã. Que o Senhor, abençoe a preciosa
vida de Pedro, fazendo-o crescer em
estatura, sabedoria e graça diante de Deus e
dos homens!
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O Evangelho é Vida!

O Evangelho é a engenharia genética espiritual que trabalha milagrosamente a
existência humana. Gera a vida soberanamente, manipula-a sobrenaturalmente e a eterniza
em Cristo. É laboratório divino que, em processo sublime de amor, implanta o etemo
DNA da fé salvadora na vida dos eleitos, tornando-os filho de Deus. Instauração de vida
eterna no tempo; tempo eterno para a vida!

Evangelho significa boas novas! Boas novas de salvação em Cristo. Cristo é a
essência da vida espiritual, natureza e conteúdo do Evangelho. João declara esta verdade
inquestionável: “A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.” Jo 1.4.

Sem Ele, só há caos e morte; com Ele, há vida plena e eternidade! A morte é
escassez, ausência de tudo e abundância do nada. A vida é fartura, presença e existência
com Deus e para Deus. Jesus declara: “... Eu vim para que tenham vida, e a tenham em
abundância.” Jo 10.10.

O Evangelho é vida:
I – Implantada – “Nascimento Espiritual”. Num ato sublime de amor

gracioso, a natureza divina, a santa semente é instalada no útero da alma. É a fecundação
espiritual bendita. Vida espiritual gerada por Deus.

“.. pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a Palavra de Deus... ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.” (I Pe 1.23,25).

II - Desenvolvida - “Crescimento Espiritual.” Vida que se desenvolve, nutre-
se na graça e amadurece no relacionamento com Deus e com os outros. Deixa a infância
e alcança a fase adulta. Pedro declara: “... segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-
vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.” I Pe 1.15. Uma vida
espiritual madura é comprometida com Deus, fato evidenciado na fidelidade, santidade
e testemunho coerente com a vontade e a Palavra de Deus.

II –Eternizada - “Vida plena.” Nascer de novo, num sentido mais amplo, inclui a
glorificação. A total espiritualização do nosso ser, a fim de sermos mais exaltados que os anjos,
compartilhando da natureza divina e toda a plenitude de Deus. “... Ele nos gerou pela palavra
da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas.” Tg 1.18.

Vida sem limites: conheceremos como somos também conhecidos. Vida de
comunhão profunda com o Senhor: estaremos ao seu lado para sempre. Não haverá
mais separação; nenhuma necessidade teremos; nenhuma lágrima se atreverá a descer em
nossa face porque o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É glória na
vida; é vida na glória!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar



3ª Reunião com Professores e Secretários
das Classes da EBD Adulto: Dia 25 de
agosto será a próxima Reunião com os todos
os Professores e os Secretários de cada Classe
da EBD Adulto na Sala do Conselho das
13:30h às 14:30h a fim de ajustarmos a
coordenação das atividades nas Classes. Será
uma oportunidade da Superintendência
também receber sugestões e observações sobre
o trabalho até agora desenvolvido na EBD
Adulto. A presença de Todos os professores
e Secretários está sendo solicitada. Se
programem.

APAS – Associação Presbiteriana de
Ação Social

Nossos cursos de Línguas: As aulas são
em parceria com a Educafro e estão
iniciando no dia 13/08. 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 Terças-

Feiras 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 para o 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.

Recital da APAS (Projeto Musiart): Será
na terça-feira, dia 20/08. Anote em sua
agenda.

Agradecimento
Agradecemos as orações dos irmãos, bem
como a presença do Rev. Renato Porpino,
com sua mensagem consoladora e oportuna
aos nossos corações por ocasião da
Cerimônia da Esperança Cristã de nosso pai
Naphtale Pereira de Lima. “ ... o Senhor o
deu, o Senhor o tomou: bendito seja o
nome do Senhor.” Jó 1:21

Fidelidade não se negocia
A Fidelidade a Deus deve ser uma marca
distintiva na vida do crente. Deus é fiel e
requer a nossa fidelidade a ele em todas as
áreas da vida, inclusive nas finanças.
Ml 3.10 – “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.”

1 - A Determinação Divina: “...trazei...”
Não é uma opção, é uma ordem divina.

2- A Integralidade dos dízimos. “...todos
os dízimos...” Não parte deles. O dízimo
deve ser entregue integralmente: dez por
cento.

3- A centralidade dos dízimos: “...À Casa
Tesouro...” O dízimo deve ser trazido à
Igreja para ser consagrado a Deus, com
amor e alegria, no culto, em ato de
adoração! (Se fizer depósito bancário,
traga o comprovante num envelope). O
dízimo não deve ser administrado pelo
crente. Ele é do Senhor!

4-A manutenção e sustento da obra de
Deus. “Para que haja mantimento na
minha casa...” Os dízimos são aplicados
no trabalho ministerial, missionário e de
ação social da Igreja.

5- O Teste de fidelidade: “E provai-me
nisto, diz o Senhor dos Exércitos...”

6- A promessa de bênçãos abundantes.
“...se eu não vos abrir as janelas do céu e

não derramar sobre vós bênção sem
medida.” Deus honra a fidelidade dos
seus filhos!

“Dizimo é expressão de fidelidade;
Oferta é manifestação de gratidão!”

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 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!

Próxima semana: Dom 18Ago19 -
Equipe A: Mário Sérgio, Sérgio Branco,
Jerson Neto, João Henrique, João Márcio,
José Arteiro, José Vinícius, Luiz Cláudio,
Walter Cascardo (Púlpito 8h), Marcelo
Freitas (Púlpito 10h30), e Rejane
Queiroz (Púlpito 19h). Qui 22Ago19 –
Culto Vida e Fé - Todos da equipe!

Reunião de Oração - Nossa próxima
reunião de oração acontecerá na segunda
feira dia 19/08/2019, às 19h, na sala da
Junta Diaconal. Vamos juntos ter esse
momento de comunhão, estudo e
ORAÇÂO!!!

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

Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e
NÃO PERMITA que seu CELULAR ou
CONVERSAS DESNECESSÁRIAS
sejam obstáculos para sua comunhão e
do próximo com o SENHOR. Louve ao
Senhor com toda sua alma; Coloque sua
ansiedade diante de Deus em oração; Abra
seu coração para receber a Palavra de Deus;
Em resumo: Seja Muito Abençoado!

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

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Helen Simonton— reunião dia 15,
quinta-feira,às 14h30 na casa  Cleuza.

Deptº Maria Reis– reunião dia 15, 5ª feira,
às 14.30, na casa na Igreja.

Deptº Ruth Pinho-   reunião dia 17,
sábado, 15h na casa da Dulcinete.

Deptºs Dorcas  dia 18, proximo domingo
às 16h30h sala da SAF.

Deptº Eunice– dia 18, próximo domingo,
às 17h. Sala da  Rampa.

Culto ao Senhor -  amanhã, às
19:30h.Venha agradecer a Deus os 160 de
IPB.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

XXI Feira Missionária das Nações –
aconteceu ontem e agradecemos a Deus que
moveu o coração de cada Encontreiro para



Sociedade Internas

a obra de Missões, participando, com alegria
nesse trabalho missionário. Assim como os
demais Ministérios e Sociedades Internas da
Catedral, o ECCC arrecadou recursos para
a Obra do Senhor com o tradicional
Almoço Português e com a Barraca de
Bolinho de Bacalhau e Rosquinhas do
“Tio Fernando”. Complete a boa obra e
venha com sua família e amigos participar
das conferências missionárias previstas nos
três cultos de hoje.

Reunião de Testemunho e Oração: Vai
ocorrer no próximo dia 13 de agosto
(terça-feira) 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!

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)– 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 dia
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.

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

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Sandra e Antero, em virtude
do falecimento de Ilma Lobo, mãe da nossa
querida Encontreira Sandra, no dia 27 de
Julho. Que o consolo do Senhor para toda
a família, menor e maior, esteja firmado nas
Escrituras que diz: “Palavra fiel é esta: que,
se morrermos com ele, também com ele
viveremos.” (2 Tm 2:11)

Nascimento – O ECCC compartilha com
alegria a chegada da Giovanna, filha de
Miren e Fernando, e neta dos Encontreiros
Maite e Nery que estão babando! Seja
bem-vinda Giovanna, a este mundo que
ficou mais gracioso e lindo com a sua
presença! Alegria compartilhada é alegria
multiplicada!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Discipulado UPA Rio – Começou!!! Os
primeiros grupos iniciaram! Com duração
de 2 meses com 1 aula por semana com tia
Leninha. Maiores informações com a
Diretoria da UPA. Vale a pena investir hoje!

Classe de Preparação Para Batismo e
Profissão de Fé para Adolescentes  
O curso terá duração de 2 meses e as aulas
acontecerão aos domingos começando pelo
EBA (Escola Bíblica  de Adolescentes) e
continuando com o estudo Bíblico para

conhecimento das doutrinas essenciais da
nossa fé. As aulas começarão no dia 2 de
junho e serão 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

OÁSIS
Movimento Oásis

Convite: Hoje estaremos reunidos, para
mais um momento de comunhão, estudo
da palavra, muito louvor e comemoração
do  Dia dos Pais! A sua presença muito nos
alegrará às 16h no salão Álvaro Reis, e como
não poderá faltar, teremos um delicioso
lanche participativo.  Venha e traga seus
parentes e amigos para juntos nos
alegrarmos na presença do Senhor.

Reunião de oração: Toda segunda-feira
às 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 ? O
nosso versículo tema 2019 está em Efésios
5:14 : Desperta, ó tu que dormes, levanta-
te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
O nosso versículo lema  em Salmos 133:1:
Oh! Como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos! O nosso moto é: VIDA:
Valorização, Integração, Doação e Amor.
Venha fazer parte deste ministério!
Queremos ser igreja com você!

ECOS DA CATEDRAL

O último domingo foi dia de contar as
bênçãos. Tivemos mais uma reunião mensal.
Temos trabalhado, mas acima de tudo, Deus
tem sido fiel! Os pequenos grupos
perseveram. Novos grupos surgem. Novos
líderes apontam. Que experiência sem
medidas. Que tal aproveitar e vir visitar um
dos nossos ECOS? Nossos contatos são:
Telefone: 98193.9584. E-mail:
ecos@catedralrio.org.br 

CULTO INFANTIL

Pais/Responsáveis: No domingo passado
nossas crianças foram instruídas sobre a
importância de contribuir para a obra
missionária. O texto bíblico trabalhado foi
Filipenses 4:10 a 15. Elas aprenderam
também que toda contribuição deve ser feita
de forma voluntária e com alegria. Hoje elas
aprenderão que devemos “Cumprir o
chamado de Deus!”
 “Ensina a criança no caminho em que deve
andar e ainda quando for velho não se
desviará dele” Provérbios 20.6



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio
Chamada à Adoração:
Leitura Uníssona:  “Vi e ouvi uma voz de

muitos anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era
de milhões de milhões e milhares de
milhares, 12 proclamando em grande
voz: Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, e riqueza, e sabedoria,
e força, e honra, e glória, e louvor.”
(Ap 5.11-12).

47 HNC – “Louvor e Glória”
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

Consagração da Vida e Bens ao
Senhor/Marcha Missionária

61 HNC – “Ações de Graças”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Santos

Pastorais

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI.”
SL 119.18

Leitura Bíblica: Ap 2.1-5 - Presb. Carlos
Roberto

Solista: Diác. Jonas de Souza
Organista: Antonio Henrique
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“CRIA EM MIM, Ó DEUS, UM CORAÇÃO

PURO, E RENOVA DENTRO EM

MIM UM ESPÍRITO

INABALÁVEL...”
SL 55.1

Motivos de Oração

Solista: Diác. Jonas de Souza
Organista: Antonio Henrique
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA

DE MIM.” I CO 11.24

Ministração do Pão

97 HNC – “Súplica do Redimido”

Cântico: “Há Momentos”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem,  (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar!

Aqui no mundo,
As desilusões são tantas;
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

Ministração do Vinho

88 HNC – “Amor Perene”

Liturgia

Cântico: “Como é Precioso, irmão”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti;
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você:
Não existem mais barreiras
Em meu ser!
Eu sou livre pra te amar
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você
No amor do nosso Pai,
Somos um no amor de Jesus!

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

Cântico: “Te Agradeço”

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser!

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical
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Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO E LOUVOR.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Direis naquele dia: Dai graças

ao SENHOR, invocai o seu nome, tornai
manifestos os seus feitos entre os povos,
relembrai que é excelso o seu nome.” (Is
12.4).

Mulheres: “Cantai louvores ao SENHOR,
porque fez coisas grandiosas; saiba-se isto
em toda a terra. (Is 12.5).

Homens: “Ó SENHOR, tu és o meu
Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu
nome, porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos, fiéis
e verdadeiros.” (Is 25.1)

Coral: “Tributai ao SENHOR, ó famílias
dos povos, tributai ao SENHOR glória
e força.” (Sl 9.7)

Todos:  “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios. Adorai o
SENHOR na beleza da sua santidade...”
(Sl 96.8-9)

14 HNC – “Louvor”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

GRATIDÃO, CONSAGRAÇÃO E MARCHA

MISSIONÁRIA

Leitura Uníssona: “E lhes disse: Assim
está escrito que o Cristo havia de
padecer e ressuscitar dentre os mortos no
terceiro dia e que em seu nome se pregasse
arrependimento para remissão de

pecados a todas as nações, começando
de Jerusalém. Vós sois testemunhas
destas coisas. Eis que envio sobre vós a
promessa de meu Pai; permanecei, pois,
na cidade, até que do alto sejais revestidos
de poder. Mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e
Samaria e até aos confins da terra.” (Lc
24. 46-49; At 1.8).

282 HNC – “A Grande Comissão.”

Cântico: “Bendito Seja sempre o
Cordeiro”

De todas as tribos,
Povos e raças,
Muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
No tempo e no espaço,
Virão te adorar.

Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.!

Remidos, comprados,
Grande multidão,
Muitos virão te louvar.
Povo escolhido,
Teu reino e nações,
No tempo e no espaço
Virão te adorar.

E a nós só nos cabe
Tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos
Queremos consagrar,
E a vida no Teu altar,
Pra Teu louvor!

Liturgia

Oração de Consagração: Diác. Tiago
Trindade

Pastorais

Homenagem das crianças da EBD aos
pais
Oração de Gratidão e Intercessão pelos
pais

Batismo Infantil: Pedro Aurélio Trece
Almeida

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Bíblica
Dirigente: “Se permanecerdes em mim, e

as minhas palavras permanecerem em
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será
feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que
deis muito fruto; e assim vos tornareis
meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei; permanecei no meu
amor.” (Jo 15. 7 e 9).

Cong: “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).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Hino do Mês: 9 HNC “Aleluia ao
Deus Trino - 1ª e 4ª estrofes”

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

Leitura Bíblica: Presb. Dário Porto
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino

DEDICAÇÃO E ENVIO

368 HNC – “Despedida”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações



Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU

CANTAREI LOUVORES”. SL 9.2

Prelúdio: “Jesus, em tua presença.”

Convite à Adoração: 
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Sl 108.1)

Congregação: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Sl 108.2)

Dirigente: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.”   (Sl 108.3)

Congregação: “Porque acima dos céus se
eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade,
para além das nuvens (Sl 108.4)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória! (Sl 108.5)

Cântico – “Eu Vejo a Glória”

Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
A tua mão, o teu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar
O amor descer nesse lugar!

Eu quero ver agora o Teu poder
A Tua glória inundando o meu ser.
Vou levantar as mãos  e vou receber,
Vou louvando o Teu nome
Porque eu sinto o Senhor me tocar.

Cântico –   “O Nosso
General É Cristo”

Pelo Senhor marchamos sim,
O seu exército, poderoso é.
Sua glória será vista em toda a terra!
Vamos cantar o canto da vitória:
Glória a Deus! Vencemos a batalha.
Toda a arma contra nós perecerá.

O nosso general é Cristo!
Seguimos os seus passos.

Nenhum inimigo nos resistirá!

Pelo Messias marchamos sim,
Em suas mãos, a chave da vitória
Que nos leva a possuir a terra prometida.

Vamos cantar o canto da vitória:
Glória Deus! Vencemos a batalha.
Toda a arma contra nós perecerá.

Oração de Adoração

“ [...]LOUVANDO A DEUS... COM

GRATIDÃO, EM NOSSO CORAÇÃO[...]”.
CL 3.16

MARCHA MISSIONÁRIA

Cântico – “Eu te agradeço”

Hoje eu acordei com a intenção
De falar tudo que vi,
E percebi você fazendo a mim,
Sem merecer me dando de melhor.

A tempestade passou
Quando eu ouvia só trovões,
Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu
Depois da chuva que me encharcou.

Eu te agradeço. Só te agradeço.

Eu te agradeço por toda graça que me deu,
Todo amor que ofereceu,
Sem merecer.

Eu te agradeço
Pois sei que um dia me escolheu,
Entregou tudo que era seu
E me fez viver.

Oração de Consagração: Diác. George
Washington

Pastorais

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

SENHOR”. (SL 142.1)

Cântico – “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...

Deixe o céu descer ...4x

Teu e o reino, Teu e o Poder,
E Tua é a glória pra sempre, amém!
Pra sempre, amém!

Na terra como é nos céus...

Oração Silenciosa
Oração Audível
Oração pelos pais

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

Leitura Bíblica: Presb. Denilson Sevilha

Cântico – “Aquieta a Minh´Alma”

Aquieta minh´alma,
Faz meu coração ouvir Tua voz.
Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só.

Porque na verdade eu descobri
Que tudo o que eu preciso está em Ti.
Mas meu coração é teimoso demais para admitir

Sei que depender é como viver
perigosamente, mas
Eu preciso acreditar e confiar no que
Você me diz.

Aquieta minh´alma,
Faz meu coração ouvir Tua voz.
Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só.

Eu sei mesmo sem entender
Você está no controle, então
Me esconda no Teu coração.
Me amarra a Ti pra eu não desistir.
Eu não quero mais fugir da Tua vontade
pra mim.
Eu sei que vai ser difícil, mas
Você estará sempre comigo...

E mesmo que a minh´alma grite e tente
me fazer voltar atrás,
Eu vou confiar, eu vou descansar,
Me lançar no Teu amor...
No Teu amor, Senhor.

O tempo não pode apagar,
As muitas águas nunca levarão o amor
Que você sente por mim. Eu sei
Que tudo vai se cumprir...

Mensagem: Mis. Leninha Maia

“SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA...”
(SL 100.2)

Cântico – “ Eu e minha casa”

Quero consagrar meu lar a Ti,
O nosso futuro para Te servir
Com toda a minha força e entendimento.

Eu e minha casa serviremos a Deus (3x)
Com Alegria.

Eu e minha casa serviremos a Deus (3x)
Com Alegria

Será abençoada minha descedência,
Frutificará à sua presença.
Com o um bom perfume meus filhos
irão. Perfumar todas as nações!

Eu e minha casa serviremos a Deus (3x)
Com Alegria!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Nada Temerei”
Recessional



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 Franco Nery Chaves
Santa Rita (Bisneta de Lêda Franco e Francisco Richard Marchesi e Odete Melosi,
Henrique Lopes, Elza Pimentel e ?Gilda Simon

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

 Aniversário de Nascimento

Hoje: Eliane Maria de Araújo Loureiro, João Francisco Ferreira Leite Quaresma, Marcos
Aleixandro Souza Pinto, Marcos Valério de Farias Macena, Miguel Rocha Rodrigues
Carvalho Barcellos.

Seg 12: Eliane Mendonça da Costa Borges, Jorge Tonnera Junior, Marta Célia Gomes de
Maia, Priscilla de Almeida Rocha, Ricardo Silva Nogueira.

Ter 13: Adir Azevedo Menezes, Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, Nery
Sá Freire Junior, Nilton Gonçalves Júnior, Vitor Soares Amaral.

Qua 14: Ana Paula Belmino Duarte, João Manoel Andrade Maciel da Silva Campos
Galdi, Maria Tereza da Silva, Mônica Cristina da Cruz de Souza, Rafael Maia Ferreira
Cavalcanti, Sérgio Mesquita Martins, Vera Marques Gomes.

Qui 15: Alice Maiara Rodrigues Arrieta, Andreia de Souza Mello, Cleri Marques dos
Santos,

Daleth de Souza Medeiros, Dalva Rodrigues da Silva, Filipe Gonçalves Dowsley Fernandes,
Gláucia Kristina Amaral Santos, Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes, Nancy Garcia de

Camargo.
Sex 16: Alexandre Figueiredo Simões, Ana Maria Gonçalves de Souza, Lea Pereira Martins.
Sáb 17:. Beatriz Rodrigues Campos, Daniella Eller Irineu Calixto, Edno Gonzaga Alves,

Lídia de Souza Maciel, Pedro Dantas Ferreira Neto.

Aniversário De Casamento

Hoje: Pedro Paulo Xinde Antonio e Joana Angélica Pereira Antônio.
Sáb 17:. Danielle Arieiro Jones Marques e Gabriel Trigueiro Pereira Marques.

Segunda-feira 12: Deuteronômio 8.6-8
Terça-feira 13: Habacuque 3.16-19
Quarta-feira 14: Mateus 18.1-10
Quinta-feira 15: Salmo 91

Sexta-feira 16: Números 13.25-14.9
Sábado 17: Miqueias 4.1-5
Domingo 18: Salmo 100



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Guilhermino Cunha; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Fernando Costa 10h30min: Presb. Gelbson Improta 19 horas:
Presb. Guaraci Satlher

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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

Somos todos missionários!

Atualmente, calcula-se que cerca de 42% da população mundial é considerada “não
alcançada” pelo Evangelho, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas que ainda nada sabem a
respeito de Jesus. Esses povos não tem conhecimento de quem é Deus e, consequentemente,
não conhecem a salvação oferecida por nosso Senhor e Salvador. Entretanto, não precisamos
ir muito longe pois essa realidade é encontrada aqui, bem perto de nós.
  No Brasil, a Igreja tem voltado seus olhos para os “povos minoritários”, segmentos
socioculturais nunca ou pouco evangelizados, com grande necessidade de ações missionárias,
sendo eles: indígenas, quilombolas, ciganos, sertanejos, ribeirinhos, refugiados e surdos.
Hoje, alcançar os “povos minoritários” é um dos grandes desafios da Igreja. Essas pessoas
estão sedentas, aguardando a chegada do Evangelho.
Missão não é opção. Jesus nos deu uma ordenança: “...ide, fazei discípulos de todas as
nações... ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.” Mt 28:19-20.
Cada cristão deve ser um missionário levando o Evangelho a todos os lugares. Jesus entregou
a obra missionária à sua Igreja e nos comissiona a ir: “assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio.”Jo 20:21. Assim, use seus dons, talentos, tempo e profissão para
cumprir a Grande Comissão. O tempo de proclamar o Evangelho é agora, o dia é hoje!

Convido você a orar por missionários que respondam ao chamado de Deus
e para que o Espírito Santo convença os corações dos povos “não alcançados” e assim
possam buscar o seu perdão e encontrar verdadeira alegria, paz e salvação em Jesus Cristo.
Deus nos ajude no exercício da fidelidade e obediência em prol do seu Reino. Que esse seja
o clamor de nossa igreja nestes dias.

Missão se faz com pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem.

Daniele Dantas

>> OBRIGADAAA! A UMP agradece a você, que participou do primeiro almoço da
Freedom, que contribuiu, doou, se alegrou com a gente no último domingo! Foi benção!
Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio e você é parte disso! Somos igreja! 
>> Interceda! Contribua! Os preparativos para a Conferência Freedom (18 e 19 de
outubro) estão a todo vapor. Nosso alvo é ver vidas transformadas, resgatadas e tratadas
pelo amor de Deus. 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


