
Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 
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Evangelismo Pessoal
 “Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de 
todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi, para 
com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os 
que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim 
vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não 
esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, 
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de 
Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me 
fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me 
tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar 
alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me 
tornar cooperador com ele” (1 Coríntios 9: 19-23).
            O Apóstolo Paulo nesse trecho da sua primeira epístola à 
igreja em Corinto, revela um aspecto lindo do evangelismo. Não 
era uma época onde existia proximidade virtual, a melhor 
tecnologia que Paulo tinha eram suas cartas. E ele próprio sendo 
um só dialogava com diversas categorias sociais, étnicas, 
financeiras e até individuais. Fazendo-se como os tais, vivendo 
como tal, estando próximo.
 Mas, Paulo não está mais entre nós. Os instrumentos 
que Deus usa hoje, para conduzir homens e mulheres diversos 
ao encontro de Cristo, somos eu e você. O que podemos nos 
questionar agora é: Temos caminhado dispostos como Paulo a 
sacrificar nossa privacidade e liberdade para dialogar com os 
que caminham conosco? Em quais ambientes, dentro de quais 
limites territoriais e em contato com quais pessoas Deus tem nos 
colocado? Trabalho? Faculdade? Escola? Curso? Família? Dois, 
três ou quatro ambientes diferentes está pesado demais para 
darmos testemunho do amor de Deus?
       Oremos para que vivamos cada semana com prazer de ser 
um cooperador do evangelho, conscientes de onde fomos 
postos por Deus hoje, ligados a Ele, gratos pelo perdão que 
recebemos e dispostos a amar e demonstrar amor a todos, 
literalmente todos, que convivem conosco nessa caminhada. 
Que as nossas oportunidades de pregar o evangelho com 
palavras sejam, majoritariamente, para explicar o que já é 
pregado com a vida. Sem nos esquecermos que o poder para 
salvar está nas mãos do Deus que nos usa como instrumentos e 
Ele cuidará dos resultados.

Hannah Duarte

#ump
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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line)
                  Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line);

Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (instagram)

Quinta-Feira: Vida e Fé - 20h (YouTube);
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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti

#10 regras de ouro
Informações para culto presencial 

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#liturgias dominicais
Culto Matutino - 10:30h
Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas



#editorial
Não há uma saudação única entre os 

protes tantes  indiv idualmente  e  nas 
comunidades históricas, pentecostais e 
neopentecostais. Alguns saúdam com bom 
dia, boa tarde, boa noite; outros saúdam com 
a Paz ao Senhor, a Paz de Cristo, Graça e Paz, 
Paz e Bem, etc. 

No contexto judaico, a saudação 
usual era Shalom: Paz! O Senhor Jesus 
Cristo, após a ressurreição, ao entrar no 
recinto onde os discípulos estavam reunidos, 
os saudou dizendo: “Paz seja convosco!” 

O Senhor Jesus, ao enviar os 
setenta, ordenou: “Ao entrardes numa casa, 
dizei antes de tudo: “Paz seja nesta casa!” 
Os gregos cumprimentavam-se com 
“Saudações” ou “Saúde.” O Apóstolo usa 
um vocábulo cognato (da mesma raiz): cáris 
(graça).

Paz era a saudação hebraica comum 
(shalom). Paulo traz as duas palavras “graça 
e paz” para a saudação cristã às igrejas e aos 
irmãos.

O apóstolo saúda os crentes 
romanos com: “A todos os amados de Deus, 
que estais em Roma, chamados para serdes 
santos, graça a vós outros e paz da parte de 
Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.” 
(Rm 1.7)

A saudação a Timóteo é a seguinte: 
“A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, 
misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de 
Cristo Jesus, nosso Senhor.” (I Tm 1.2)

 O apóstolo Pedro, Escrevendo aos 
irmãos forasteiros da dispersão, saúda-os 
c o m  “ . . . G r a ç a  e  p a z  v o s  s e j a m 
multiplicadas.” (1 Pe 1.2).

Judas saúda os irmãos com “...A 
misericórdia, a paz e o amor vos sejam 
multiplicados.” (Jd  2)

João, o apóstolo, saúda as igrejas 
da Ásia com “...Graça e paz a vós outros, da 
parte daquele que é, que era e que há de vir...” 
(Ap 1.4)

Bênção Sacerdotal – 1406 A.C.
 Essa tríplice bênção divina foi 
profer ida por Moisés com as mãos 
estendidas sobre o povo de Deus.
“O Senhor te abençoe e te guarde;
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti;
O Senhor sobre ti levante o seu rosto
E te dê a paz.” (Nm 6.24-26)

Bênção Apostólica – I século.
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de 
Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam 
com todos vós.” (2 Co 13.13)

Bênção Antiga – IV Século.
Que o Senhor esteja à tua frente para te 
mostrar o caminho certo; que o Senhor esteja 
ao teu lado para te abraçar e te proteger; que o 
Senhor esteja atrás de ti para impedir que 
homens maus e perversos te armem ciladas; 
que o Senhor esteja dentro de ti, para te 
consolar quando estiveres triste; que o 
Senhor esteja acima de ti para abençoar-te; 
que assim te abençoe e te proteja o 
misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo, que te envia ao mundo para viveres 
uma nova vida até Jesus Cristo voltar! Amém. 
(Adaptada pelo Rev. Guilhermino Cunha)

#liderança

16 - Boletim Dominical 1 - Boletim Dominical 

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

A Saudação Cristã e as bênçãos!



#agenda de oração
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.

 Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. 
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer." Josué 1.8

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio 
Ferreira Pinto, Rute Leão, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Maria 
Martins Pimentel, Joana Boechat, Rev. Silvanio Silas,  Rosalvo Matias (esposo de Olga), 
Sílvio Correia, Juny Boechat,  Sérgio Augusto, Ernani Carvalho, Salatiel Meneses, Rev. Juan 
Ramires pastor da Igreja Presbiteriana em Cuba, Divaldo Barbosa, Odete Melosi, Maria da 
Glória, (Mãe do Presb. Gouvêa);

Seg 21: 1 Reis 19. 1-12 – Caminhos inesperados 
Ter 22:  Atos 9. 26-31 – A bênção dos encorajadores
Qua 23: Mateus 18. 15-20 – Ouvindo o seu irmão
Qui 24: Isaías 30. 15-21 – Andar em obediência a Deus
Sex 25: Marcos 14. 1-9 – Muitas coisas lindas 
Sáb 26: Jonas 3. 10 e 4.4 – Não se trata do peixe 
Dom 27: Gálatas 6. 1-10 – Quando estamos esgotados

#meditação
"Relembre continuamente os termos 

deste Livro da Lei. Medite nele dia 
e noite, para ter certeza de cumprir 

tudo que nele está escrito. Então você 
prosperará e terá sucesso em 

tudo que fizer." Josué 1.8

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes
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Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

Tema: "Lições do Alto" - Reflexões do 
Sermão do Monte   

19h: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema:  "Contramão: A lógica do Reino 

- Os Livres são Escravos"

Próximo Domingo (27.09.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Filipe Agum, Marcelo Castro, João Márcio Santos, Jorge Gorne, 
Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Viviane Mattos, Beatriz Gorne, 
Hannah Duarte, Bruno Trovão, Samuel Coelho, Aline Gomes, Victor 
Mota, Adrizia Muniz, Isabelle Barbosa, Luis Monteiro, Roberto 
Marinho, Elionora Pinto, Cecilia Rodriguez, Newton Rodriguez.

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



#aniversariantes da semana

Hoje: Presb. William Martins Castelano e Neli da Silva Mendel Castelano, Diana 
Scabelo da Costa Pereira da Silva Lemos e Bruno da Penha Lemos, Antonio 
Chiu Pan Wong e Katia Maria do Rego Wong, Ranilton Marcos de Aquino e 
Umbelina Nunes de Oliveira;

Seg 21: José do Lago Rocha e Vania de Almeida Rocha;
Ter 22: Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos e Luciano Torres Ramos;
Qua 23: Liberalina Moraes Ventura e Armindo Ventura, Diác. Ricardo Dowsley 

Fernandes e Solange Soares Gonçalves Fernandes, Daniel Ebendinger e 
Camila Bastos Ebendinger;

Qui 24: Neide Rocha Lira e Albaro Lira Sanabria;
Sex 25: André Luiz Rodrigues Ribeiro e Aline Barbosa Vieira;
Sáb 26: Luiz Antonio Cardoso e Adriana Andrade Cardoso, Mariza Gomes Lins 

Leite e Severino Francisco Leite.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

Hoje: Ana Maria Marques Benedito, Geane Creazola Almeida Rabelo, Hélida Barreto da 
Cunha;

Seg 21: Cláudia Valéria Rodrigues Soares, Marlene Garcia da Silva, Mauro Lucio 
Rodrigues Machado, Diác. Ricardo Candido Bezerra, Rômulo Calini Melo de 
Oliveira, Sandra Lino de Azeredo, Vanessa Silva de Almeida Araújo;

Ter 22: Ezequiel Vieira de Sá;
Qua 23: Cristiane Aparecida da Silva Sevilha, Margarete de Oliveira Nascimento, 

Marise Ribeiro Nogueira Guebel, Ruth de Oliveira Cruz;
Qui 24: Dilcar Almeida da Silva, Irani Oliveira da Silva, Maria José Alves, Raimundo 

Alves, Diác. Barbosa Diniz, Rosa Maria Campos Pinto;
Sex 25: Carla Fabiana de Albuquerque Barbosa, Lilian Mary Canto Costa;
Sáb 26: Ana Luiza Melo dos Santos, Dalva Lucia Rodrigues, Edelzuita de Souza Braga, 

Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz, Jaqueline Sales da Costa, Maria 
Aparecida Garcia Diferenz, Maria de Fátima Gomes da Costa, Terezinha dos Santos 
Melo.

#de nascimento
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#de casamento



Junta Diaconal 

1- Reunião Ordinária - Louvamos ao Senhor 
pela oportunidade de realizar nossa Reunião 
Ordinária de Setembro, com 22 Diáconos e 
A u x i l i a r e s  d e  D i a c o n i a .  Te m p o  d e 
compartilharmos a Palavra do Senhor, através do 
Diac. Thiago Castilho, de intercedermos por 
diversos irmãos e motivos, de agradecermos pela 
provisão e cuidado do Senhor, e também de 
tratarmos dos assuntos relacionados à Ação 
Social e à Casa do Senhor. Que o Senhor esteja 
renovando em nossos corações o desejo por 
sermos Junta Diaconal, unindo mãos e 
corações para fazermos "o bem a quem de 
direito".

2- Cultos Presenciais 1 - Com a Graça do 
Nosso Deus os Cultos Presenciais tem sido 
uma grande bênção e alegria na vida daqueles 
que estão participando e trabalhando. Saiba que 
nossa Igreja investiu muito em preparação, com 
duas Comissões trabalhando para produzir um 
protocolo de segurança e de implantação 
visando a total segurança dos participantes, e 
também em equipamentos e serviços visando 
deixar as instalações seguras para a realização 
dos Cultos. Destacamos que após os Cultos, 
todo Templo passa por um processo de 
descontaminação, realizado por empresa 
especializada. Todas essas ações estão sendo 

realizadas pensando em sua 
segurança. Louvado seja o 
S e n h o r  p o r  a ç õ e s  d e 
responsabilidade, amor e 
cuidado em sua Casa!

3- Cultos Presenciais 2 - 
Uma parte do protocolo depende diretamente da 
Igreja, e a outra depende de Você! Precisamos 
que todos estejam muito atentos às orientações 
de segurança (uso OBRIGATÓRIO de máscaras e 
do distanciamento social) e também sobre a 
necessidade de  inscrição prévia  para 
participação, em razão redução da capacidade do 
templo. Destacamos ainda um detalhe 
importante, somente poderão sentar juntos 
pessoas que residam juntas, por questão de 
segurança, conforme estabelecido no Protocolo. 
Assim, namorados e amigos não poderão sentar 
juntos. Contamos com sua compreensão, 
participação e ajuda. Ore, Informe-se, Divulgue, e 
Venha Participar com Alegria.

4- Treinamento - No dia 24 de outubro de 14h 
às 21h será realizado de modo virtual o I 
Treinamento Nacional para Diáconos, como 
uma iniciativa do Conselho de Ação Social da 
IPB (CAS/IPB). As inscrições são gratuitas e o 
público alvo são Diáconos, Auxiliares de 
Diaconia e Aspirantes ao Diaconato. Trata-se 
de uma grande oportunidade de aprimorar 
conhecimentos, trocar experiências, conhecer 
novos projetos, visando servir cada vez mais e 
melhor ao nosso Senhor e ao próximo.

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Feminina Auxiliadora 

Perseverando  em Oração  - A Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar , toda  segunda-
feira,  às 8h, pelo App Zoom.  Venha orar 
conosco.  Link com a Adriana.  

Reunião  de Oração  e Jejum - Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom.  

Reunião da Comissão  Executiva - Próxima 
quinta-feira,  dia 24/09, às 14h30, pelo App 
Zoom.

CNSAFS  - Amar e Servir - Está  chegando!!! 
Nessa semana,  dias 24 a 27/09. Palestras e 
Oficinas abençoadoras , on line,  pelo  Webex 
Events , pelo Facebook e You Tube  . Presença  
do Rev Hernandes Dias Lopes , Rev Roberto 
Brasileiro,  Eleny Vassão e muito mais.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: PROMESSAS DE DEUS PARA 
SUA FAMÍLIA

(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR(...), nenhuma 

delas falhou, tudo se cumpriu”. (Js 21:45).

Lembrando que todas as terças-feiras, às 
20h, temos as “LIVE do ECCC”. Entre no 
Instagram: @eccc.catedralrio. Momentos 
abençoados de comunhão e crescimento. Se 
programe para estar conosco na próxima terça-
feira. Esperamos você!

Aniversário de Casamento - Que o Senhor 
lhes conceda muitos anos de vida juntos e 
sempre felizes, e que através das alegrias e das 
dificuldades vocês se mantenham unidos e sua 
fé seja fortalecida. Parabéns aos dois, e que 
Deus abençoe sempre vocês!
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Ministração do Vinho: 

Cântico - "Nada além do Sangue"

Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas,
Onde ouço a Tua voz.
Fala de Tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o Teu sangue!

Tua cruz. Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai,
Que prepara para nós um caminho para Ele.
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue!

Que nos lava dos pecados,
Que nos traz restauração.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue de Jesus!

Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como Amigos de Deus
Nada além do sangue
Nada além do sangue de Jesus

Eu sou livre! Nada além do sangue

Alvo mais que a neve (2x)
Sim, neste sangue lavado
Mais alvo que a neve serei

VI – SIRVA COM AMOR.

Cântico - "Oh, quão lindo esse nome é!"

No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo!
Um mistério de Tua glória.
Cristo, em Ti se revelou!

Oh! quão lindo esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão lindo esse nome é, 
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é, 
O nome de Jesus

Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar

Oh, quão maravilhoso é  (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão maravilhoso é, Maior que tudo ele é
Oh, quão maravilhoso é, O nome de Jesus

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e vivo está

És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
E acima de todo nome estás

Poderoso esse nome é, (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é
Poderoso esse nome é, O nome de Jesus

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Rei do meu coração



UPH - União Presbiteriana de Homens

Comunicação: Caros irmãos, fiquem atentos 
às mensagens da UPH-Rio enviadas pelo 
WhatsApp, em especial neste período de 
isolamento social.

EBD: Participe, acesse a sala virtual conforme as 
orientações da secretaria de EBD da Catedral. 

Federação: O Semeando Esperança do 
próximo sábado estará a cargo da nossa UPH - 
RIO. Compareça! Os encontros virtuais 
acontecem sempre às 10h. Todos os membros 
de nosso presbitério (em especial vc da 
Catedral) estão convidados. 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devô: Nossas devocionais são todos os 
domingos, às 17h, pelo nosso Instagram 

Discipulado: Você da Upa-Rio é muito bem-
vindo para participar. Temos nos reunido toda 
quarta, às 17:30h, para juntos estudarmos a 
Bíblia. Venha estar com a gente! É só mandar 
mensagem pra um dos membros da diretoria 
ou um direct para o nosso instagram.

Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 
19h! Também pelo Instagram da Upa-Rio. 
Venha aprender e ser abençoado através das 
nossas lives! 

Dúvidas?: Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis 

Devocional do Oásis: O Movimento Oásis 
agradece a palavra abençoada do nosso mentor 
Rev. Isaías Cavalcanti, por ocasião da nossa 
devocional passada e agradece a ministração 
do louvor pelo Grupo de Louvor da Catedral.

É sempre uma alegria tê-los conosco!! 
Reunião de oração: Não fique só! Participe ! 
Venha apresentar seus pedidos e orar em 
comunhão com os irmãos. Todos os dias, às 
20 :30h  pe lo  Wha tsapp ,  nos  g rupos 
FAVORITOS, LEVITAS, OÁSIS é VIDA e 
ORAÇÃO OÁSIS, nos reunimos em oração. 
Apresente seus pedidos e agradecimentos e
participe deste momento de comunhão.

ECOS da Catedral 

 Nossas reuniões virtuais continuam! Nesses 
momentos em que há muitos sofrendo, nossas 
reuniões têm sido refrigério. Apoio, suporte, 
oração e ajuda em momentos que não têm sido 
fácil caminhar. Assim funciona a família ECOS.
Visite um dos nossos grupos e experimente. 
Nossos contatos são:

  ecos@catedralrio.org.br
celular: 98193.9584   

#sociedades e ministérios
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III – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica

Cântico - "Se eu me humilhar"

Neste lugar Tu és real,
Vou me entregar totalmente.
O Teu toque abriu os olhos
Do meu coração,
Eu posso enxergar e entender

Se eu me humilhar, diante do Teu altar
E sacrificar aquilo que me custar,
Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor.
Mais vale um dia no centro do Teu querer
Que toda a vida sem jamais Te conhecer
Tu és minha fonte, minha colheita.
Minha herança!

A minha fonte é o Teu amor!
Minha colheita é o Teu amor!
Minha herança é o Teu amor!

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

IV – ORE COM FÉ

Leitura Unissona: “Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse é o que 
me ama; e aquele que me ama será amado 
por meu Pai, e eu também o amarei e me 
manifestarei a ele. Se permanecerdes em 
mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis o que quiserdes, e vos 
será feito.” (Jo 14. 21;  Jo 15. 7).

Motivos de Oração

Cântico - "Oh! Venha ao Altar"  

Se ferido por dentro estás
E o pecado é pesado demais, Jesus te chama.

Se ao fim de si mesmo chegou
E sua fonte de água secou, Jesus te chama.

Oh! Venha ao altar. Aos braços abertos do Pai
Perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus.

Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje não dá pra esperar, Jesus te chama.

Sua tristeza troque por prazer
Nova vida das cinzas vai ter, Jesus te chama

Oh! Que Salvador Maravilhoso é!
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a Ele, pois Ele é o Senhor,
Cante aleluia, cristo vive!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico - "Renova-me" 

Renova-me , Senhor Jesus,
Já não quero ser igual.
Renova-me, Senhor Jesus,
Põe em mim teu coração.

Porque tudo que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração
Necessita mais de ti
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#liturgiaCulto Vespertino  19h #notícias gerais
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Prelúdio: Venha o Teu  Reino

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 

bendirei o teu nome para todo o sempre." 
(Sl 145. 1).

Homens: "Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre." 
(Sl 145.2).

Mulheres: "Grande é o Senhor e mui digno 
de ser louvado; a sua grandeza é 
insondável."  (Sl 145.3).

Dirigente: "Uma geração louvará a outra 
geração as tuas obras e anunciará os teus 
poderosos feitos." (Sl 145.4).

Todos: "Meditarei no glorioso esplendor da 
tua majestade e nas tuas maravilhas."                
(Sl 145.5).

Cântico - "Vim para Adorar-te"

Luz do mundo vieste à Terra
Pra que eu pudesse Te ver.
Tua beleza me leva a adorar-Te,
Quero contigo viver.

Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que ás meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno,
Tão maravilhoso para mim!

Eterno rei exaltado nas alturas, 
Glorioso nos céus.
Humilde vieste a Terra que criaste;
Por amor pobre se fez.

Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz!

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
casa  do  Tesouro ,  pa ra  que  ha ja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida. 
Por  vossa causa,  repreendere i  o 
devorador, para que não vos consuma o 
fruto da terra; a vossa vide no campo não 
seráestéril, diz o Senhor dos Exércitos. " 
(Ml 3. 10-11)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico - "Rendido Estou"

Toma-me, rendido estou!
Aos pés da cruz me encontrei.
O que tenho Te entrego, ó Deus!

Vem limpar as minhas mãos,
Purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim!

Oh, oh, oh, oh. Eis me aqui, rendido estou.
Oh, oh, oh, oh. Eu sou Teu, e Tu és meu, Jesus

Meus momentos e os dias meus
Meu respirar e meu viver.
Que sejam todos, pra Ti, ó Deus!

Minha vida dou a Ti, Senhor!
Rendido a Ti estou,
E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer.

Oração de Consagração

Pastorais

N o v a  s é r i e  d e 
sermões que serão 
ministrados pelo Rev. 
R e n a t o  P o r p i n o . 

Reflexões preciosas    
        d o  s e r m ã o  d o 
monte, proferido pelo Senhor Jesus 
Cristo.Hoje, no Culto Matutino, às 
10h30min. Participe com a sua família!

Nasceu Laura
No dia 15 de setembro, em São 

Paulo, pesando três quilos e duzentos 
gramas e medindo quarenta e nove 
centímetros. Laura é filha de Cecille e 
Fábio, irmâzinha do Lucas e netinha de 
Leonor e Salatiel Meneses. Os pais e avós 
a recebem com imensa alegria como 
herança bendita do Senhor! Laura é um 
presente carinhoso de Deus à Família, 
“Família Bendita do Senhor.” Seja bem-
vinda à Vida, Laura” Parabéns aos pais e 
aos avós! Pais e avós radiantes declaram: 
“...Grandes coisas fez o Senhor por nós; 
por isso, estamos alegres!” (Sl 126. 3) 

No 4o com Deus – BASTIDORES
"Pois haverá tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; pelo contrário, 
cercar-se-ão de mestres segundo as suas 
próprias cobiças, como que sentindo 
coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar 
ouvidos à verdade, entregando-se às 
fábulas." (2 Tm 2.3 e 4).
"Existe algo muito tenebroso no ar, 
disfarçado de inocência, oculto no manto 
da ingenuidade, que enfraquece o senso 

crítico e alicia milhões de mentes às 
profundezas espirituais."

"O braço forte e poderoso desta 
nova agenda global conta essencialmente 
com uma força sinistra, que age nos nossos 
dias infiltrada no sistema financeiro, 
político, militar e espiritual. É um poder 
irresistível e quando se revelar por inteiro, 
se possível fosse, enganaria até os 
escolhidos" (Mt 24.24).

Quantos nunca quiseram ir na 
parte invisível ao público de um teatro ou 
show, para saber como tudo funciona, 
como é a parte OCULTA, onde ocorre toda a 
logística, onde fica o maquinário de um 
evento ou show? Muitos querem apenas 
conhecer por curiosidade ou apenas para 
tirar foto com seu artista preferido. Nos 
BASTIDORES é onde tudo acontece, sem 
que saibamos como, para que o espetáculo 
VISÍVEL aconteça. 

Os terceiro e quarto parágrafos 
são trechos dos diferentes livros de um 
ótimo professor e escritor. Ele consegue 
descortinar, através da iluminação do 
Espírito do Senhor e do farol que se chama 
Bíblia Sagrada, o que tem acontecido à 
nossa volta, num contexto mundial e 
espiritual. O que tem por trás do que nos é 
exposto? O que não temos percebido?

Após uma série de situações 
surpreendentes (e milagrosas), direto de 
Recife, no próximo domingo, dia 27 às 
17h, seremos ministrados pelo Dr. 
SAMUEL F. M. COSTA em BASTIDORES. 
Quer ser bênção? Com assunto tão 
relevante, convide seus colegas, amigos, 
parentes para juntos entrarmos no "No 4o 
com Deus, o melhor lugar para se 
estar." 

~Liçoes 
Altodo
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Tu és digno, Senhor e Deus 

nosso, de receber a glória, a honra e o 
poder, porque todas as coisas tu criaste, 
sim, por causa da tua vontade vieram a 
existir e foram criadas." (Ap 4.11)

Mulheres: “Pela fé, entendemos que foi o 
universo formado pela palavra de Deus, de 
maneira que o visível veio a existir das 
coisas que não aparecem.”  (Hb 11.3)

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

Dirigente: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos 
céus; e em toda a terra esplenda a tua 
glória,"  (Sl 108. 5)

Todos: “Os céus proclamam a glória de Deus, 
e o firmamento anuncia as obras das suas 
mãos."  (Sl 19. 1)

26 HNC - “Grandioso és Tu.”

Cântico - “Não há Deus maior”

Não há deus maior, não há deus melhor,
Não há deus tão grande
Como o nosso Deus!

Criou os céus, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor! (4 vezes)

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor.” (Mt 25. 20-21)  

  287 HNC – “Igreja, alerta.” 
1ª estrofe

Oração de Consagração

Pastorais

III – Homenagem à EBD

 Dia da Escola Bíblica Dominical

Palavra do superintendente da EBD:  
Presb. Denilson Sevilha

Oração de Gratidão pela EBD.

IV – CONTRIÇÃO COM DEUS 

PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Confessai, pois, os 
vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” 
(Tg 5.16).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V –  EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem:  Rev. Renato Porpino

Tema: Lições do Alto:
Reflexões do Sermão do Monte 

VI – DEDICAÇÃO AO SENHOR.

  Cântico - “Alegria é viver Feliz”

Alegria é viver feliz
Sem importar qual a situação.
Se honrado ou se humilhado,
Em escassez ou fartura de pão.
Alegria é poder pedir
Ao Deus bendito pelo meu irmão,
É viver no mesmo sentimento
De afeto e de consolação!

Alegria é saber que Deus,
Segundo a sua glória e riqueza,
Vai suprir nossas necessidades, 
Com certeza!
Alegria é tudo perder,
Sem perder nada
Do amor de Deus.
Ter de Cristo o conhecimento
Nos caminhos seus!

Alegria, (alegria, alegria).
Alegria, (todo dia, todo dia).
Essa alegria no Senhor
Nunca vai acabar!
Alegria, (alegria, alegria).
Alegria, (todo dia, todo dia).
Ele nos faz tanto o querer
Como o realizar!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“A Escola Bíblica Dominical é a amiga da infância, a inspiração 
da mocidade, a força da maia-idade e o conforto dos idosos.” (Marcus Dodd)


