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Onde posso encontrar Jesus?

“Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque 
por ali havia de passar.”

Lucas 19:4

A história do encontro de Zaqueu com Cristo talvez seja 
uma das mais marcantes da Bíblia. Aquele que era o maioral dos 
publicanos, os cobradores de impostos, traidores da própria nação, 
que se juntaram ao Império Romano para surrupiar o dinheiro de 
seus compatriotas judeus, teve, de repente, um desejo profundo de 
conhecer Jesus, de quem tanto ouvira falar.

Mas o que mais me intriga nesse texto é o fato de que 
Zaqueu procurou a Jesus de uma forma precisa e eficiente. Ele não 
saiu vagueando pela cidade de Jericó, torcendo pra esbarrar com 
Jesus em uma rua qualquer. Zaqueu correu até o local em que ele, de 
antemão, já sabia que Cristo passaria e foi, assim, com a certeza de 
que o encontraria ali.

E muitos de nós, como conhecedores da Palavra, 
também sabemos exatamente onde encontrar a Cristo. Sabemos 
que Ele está logo ali, na distância entre nosso joelho e o chão (como 
dizia Charles Spurgeon), que está na leitura bíblica diária que 
deixamos muitas vezes de fazer, que está em todo lugar onde dois 
ou três se reúnem em seu nome.

Mas, por vezes, nos fazemos de desentendidos. Dizemos 
estar sentindo falta da presença dEle, “vagueamos pelas ruas de 
Jericó”, alegando que queremos encontrá-lo, quando, no fundo, 
sabemos exatamente onde e como entrar em contato com Ele, mas 
nos falta coragem pra esse encontro. Talvez porque isso exigiria 
renúncias demais de nós, como exigiu de Zaqueu.

A minha oração é que hoje consigamos usufruir dessa 
“informação privilegiada” que temos, de saber, pela luz da sua 
palavra, exatamente onde podemos encontrar Jesus. De modo que a 
gente possa correr de forma precisa ao encontro dEle e viver a 
transformação que Zaqueu viveu, entregando a nossa vida e a de 
toda a nossa casa nas mãos do Senhor.

 

Miguel Camboim

#ump
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#editorial#liderança
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Poder de Deus e fé: a vida do cristão 
em meio ao sofrimento

 Umas das marcas mais evidentes do 

tempo atual, chamado por alguns como pós-

modernidade, é a ênfase exacerbada na 

individualidade e subjetivismo que têm como 

base o bem-estar pessoal, a felicidade plena e, 

obviamente, uma profunda idolatria ao próprio 

ego.

Na contramão da busca pela felicidade a 

qualquer preço, existe a realidade de dor e 

sofrimento que acontece com cada um dos 

seres humanos; e é nesse contexto que a Igreja 

é comissionada por Deus a seguir sua missão 

de pregar o Evangelho por todo o mundo na 

certeza de que é Ele mesmo quem “está 

convosco todos os dias até à consumação do 

século”.

Não é difícil encontrar pessoas que 

ignoram a realidade de sofrimento para o 

cristão, prometendo prosperidade financeira, 

cura de enfermidades e até mesmo a 

impossibilidade de contrair doenças. No 

entanto, à luz do texto bíblico e do pensamento 

reformado, a realidade do sofrimento é 

presente na vida de todos nós.

Bem como a realidade do sofrimento, a 

Bíblia também não deixa dúvidas sobre o 

aspecto soberano de Deus no universo. Nada 

acontece sem o seu conhecimento e, 

conforme Mateus 6:33, sua promessa é a de 

sustentar seus f i lhos nas diversas 

necessidades que passarem enquanto estes 

buscarem o seu Reino e justiça. Isso se faz 

ainda mais visível em tempos de sofrimentos 

mais severos.

A certeza que temos é de que o soberano 

Senhor é quem continua a dirigir os Seus 

filhos. Portas antes inimagináveis são abertas 

em tempos de crise do cristão, os exemplos 

estão em todo lado. É Deus quem preserva e 

provê o suficiente para o Seu povo a tempo de 

suas necessidades.

É confiando na realidade do Reino e na 

soberania de Deus que a Igreja continua sua 

missão. Assim, percebe-se que tanto o 

sofrimento, como o reinado e a soberania de 

Deus são elementos cruciais na missão da 

Igreja de expandir o Reino, a partir da 

propagação do Evangelho. Há portas sendo 

abertas por Deus para o cumprimento da 

missão em meio ao sofrimento de seu povo.

Crendo nisso, começaremos hoje duas 

séries de sermões nos cultos dominicais, em 

Atos 6-12 e Habacuque. Em ambos os casos 

fica evidente que os cristãos, ainda que 

passem por dores, permanecem sustentados 

pelo poder (Dúnamis) do seu Senhor e vivem 

pela fé, mesmo quando seus olhos não 

enxergam a saída e o agir de Deus.

Se você é um(a) filho(a) de Deus, não 

deixe de desfrutar do agir de seu Salvador, que 

alivia as dores e dá esperança ao coração 

aflito. Acompanhe as pregações, conheça a 

Palavra de Deus, fale com o Senhor em 

oração, obedeça a sua Lei e viva no poder do 

Espírito e pela fé, ainda que as circunstâncias 

mostrem o contrário.

Daniel Jardim

Licenciando  
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti

 “Dúnamis, a esperança em movimento.”

19h:  Lic. Daniel Jardim

“Vivendo pela Fé .”

Escala de Púlpito de Presbíteros:

1/08: 10h30min: Presb. Luis Monteiro 
            19h: Presb. Mauricio Buraseska
8/08: 10h30min: Presb. Newton Alvarez 
            19h: Presb. Olympio Bezerra
15/08: 10h30min: Presb. Paulo Raposo 
            19h: Presb. Peter Tenney
22/08: 10h30min: Presb. Renan Jardim
            19h: Presb. Roberto Corrêa
29/08: 10h30min: Presb. Roberto Marinho
            19h: Presb. Ruy Coelho

Próximo Domingo (01/08/2021) - 1A - Culto das 10h30min: Filipe Agum, 
Leandro Trindade, Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro 
Henrique, Newton Rodriguez, Cecilia Rodriguez , Adrizia Muniz, Victor 
Mota, Ester Trindade.

Sub Equipe 1B- Culto das 19h: Filipe Agum, Leandro Trindade, Jorge 
Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique, Valéria Gorne, Beatriz 
Gorne, Bruno Trovão, Hannah Duarte.

Próximo Domingo (08/08/2021) - 2B - Culto das 10h30min: Walter 
Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, 
Sérgio Santos, Jorge Apocalypses, Elionora Pinto, Gabriella Santi, Gabriel 
Freitas, Mariana Abdo.

#notícias gerais

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, 
Rev. Nélio Quaresma, Diác. Mário Sérgio, Rute Villon, Ignez Fajardo, Maria da Luz Borges de 
Assunção, Liliane França, Aldenoura França, Diác. Albino Leite, Maria de Lurdes Matos Bargão, 
Lucy Sathler.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 02: 2 Coríntios 4. 5-7 - Tesouro inestimável
Ter 03: Lucas 19.1-10 - Por amor ou dinheiro
Qua 04: Salmo 66.1,8-20 - Pergunte a quem é dono de um
Qui 05: Mateus 14.13-21 - Pães e peixes
Sex 06: Oseias 3.1-5- Você vai voltar?
Sáb 07: 2 Samuel 12. 26-31 - De volta à batalha
Dom 08: 2 Timóteo 1. 5-14 - Legado de fé

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção 

às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
 decretos; não me esqueço da tua 

palavra." (Salmos 119. 15-16)

#escalas
Pregação / Recepção e Visitantes

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

Mesas Receptora
1 - Presb. Ruy Fonseca - Presidente;
Rosibeth Souza Ribeiro da Silva - Secretária.

2 - Presb. Carlos Roberto Soares - 
Presidente;
Antônia Souza Werling Oliveira - Secretária

Mesa Apuradora
Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho;
Presb. Altair Lauro Bazeth;
Presb. Olympio Santos Figueiro Bezerra;
Presb. Jorge Lima de Apocalypses;
Presb. Ruy Fonseca;
Presb. Carlos Roberto Soares.

O dízimo faz parte da história do povo de 
Deus.
 1- Antes da lei
 Movido por um sentimento 
espiritual, Abrão entregu o dízimo a 
M e l q u i s e d e q u e ,  s a c e r d o t e  d o  
Deus altíssimo. “abençoou ele a Abrão e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 
bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou 
os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo 
lhe deu Abrão o dízimo.” (Gn 14. 19-20)
 O dízimo como expressão de 
fidelidade e voluntariedade. (Ato voluntário).
 Jacó, diante de Deus, fez voto de 
entregar o dízimo de tudo que ele recebesse 
do Senhor. “…E de tudo quanto me 
concederes, certamente eu te darei o 
dízimo.” (Gn 28.22)
 Ato que expressa reconhecimento 
e gratidão!

ECOS da Catedral
Nossos ECOS seguem tratando o 

cotidiano à luz  da Palavra de Deus. Isso nos 
ajuda a ver  como Deus tem cuidado de nós, 
trazendo soluções e suporte através do 
pequeno grupo. Experiências únicas. 
Experimente e cresça na fé. Nosso contato é 
98193.8594.

Comissão de Recepção 
 "Consideremo-nos também 
uns aos outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras. Não deixemos 
de congregar-nos, como é costume de 
alguns; antes, façamos admoestações e 
tanto mais quanto vedes que o Dia se 
aproxima." (Hebreus 10.24 e 25)

Cumprindo o Protocolo e a 
Legislação vigente, considerando o 
aumento de irmãos na comunhão dos 
santos nos cultos matutino e vespertino, 
a partir deste domingo, a Igreja estudou 
e criou meios de suprir a demanda 
crescente. Como resultado disso, houve 
nova distribuição de bancos, vagas no 
estacionamento, bem como rearranjo de 
lugares, a fim de melhor disponibilizar 
os amados nas áreas da Catedral. 

Convide amigos, colegas e 
vizinhos para juntos louvarmos o 
Senhor e compartilhar das bênçãos de 
crescimento e conhecimento da Palavra 
de Deus na Catedral. Inscreva-se pelo 
Aplicativo ou por telefone. O Senhor 
está no controle.



#aniversariantes da semana

Hoje: Benjamin Neves Hansen, Bruna Raquel Simões Gouvêa, Cleriston Santos da 
Silva, Jorge Luiz Pina Soares, Jorge Maia Mendes da Silva, Laura Maria Teixeira 
Portella, Márcio Rogerio da Rocha Torrão, Priscila Clara de Araujo;

Seg 02: Eleny Silva, Maria da Guia Silva Lima;
Ter 03: Eva Pinto Quintaes, Marta Maria de Jesus Almeida;
Qua 04: Presb. Altair Lauro Bazeth,  Carlos Carneiro dos Santos, Cecille Virgínia 

Accioly Menezes, Charles Martins Torres, Gabriela Farley Meireles Zambi, 
Irland João Allysson dos Santos Pereira, Marcos Antonio Trindade, Yara Lucia 
Miranda;

Qui 05: Dulcinete Reis Bazeth, Elza Pereira Cravo, Francisca Maria de Oliveira 
Mota, Jonathas Diniz Vieira Coelho, Diác. Luiz Henrique Inacio de Souza, 
Michele Conceição de Souza dos Santos, Milla Assuero Gressler, Rodrigo 
Marques Seixas Borges, Rosentina Santos da Silva, Silvio de Souza Corrêa; 

Sex 06: Ana Maria Soares da Silva, Ludmilla Catharine da Silva;
Sáb 07: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho.

#de nascimento
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Hoje: Henrique Manoel Lopes e Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes;
Seg 02: Jose Antonio Rodrigues e Luceni Ribeiro Rodrigues; 
Qua 04: Nery Sá Freire Junior e Miren Maite Landa Berruezo, Thais Lauriano de 

Sousa Ignácio e Daniel Campista Ignácio;
Qui 05: Isidro Page Fernandez e Nair Annis Fernandez.

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

#de casamento

Tema

20
21

tempo de   
Esperança  e  Crescimento

DE 01/08 ATÉ DIA 28/11, 

TODOS OS DOMINGOS,  ÀS 10H30MIN

Exposição bíblica de Atos dos Apóstolos 
Capítulos 6 a 12

a esperança em movimento

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 02/08/2021, às 20h, a Junta Diaconal 
se reunirá de forma on-line pelo aplicativo 
ZOOM. O link (Id da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp Junta 
Diaconal.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas 
para que os membros e visitantes possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19. E isto é feito com 
todo zelo e amor pela sua vida. Contamos com 
a compreensão, apoio e respeito de nossa 
Igreja no cumprimento de nossa missão. 
Lembrando que o uso de máscara cobrindo 
boca e nariz é obrigatório durante todo o culto!

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

Reunião  Plenária – Próxima quinta-feira, dia 
5, às 14h30min pelo Zoom. Coordenadoras, 
convidem suas sócias a participarem.

Reuniões Departamentais - Um novo mês 
se inicia - Veja com sua coordenadora o dia da 
reunião do seu depto. e participe. Reuniões 
feitas pela plataforma Zoom. Venha louvar ao 
Senhor, ouvir a Palavra e rever as amigas. Uma 
tarde edificante.

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar.  Toda segunda-
feira,  às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece a 
semana em oração.

Reunião de  Oração - Toda terça-feira, às 9h. 
A SAF Rio se reúne para orar.  Venha orar e 
sinta as bênçãos do Senhor sobre você e sua 
família. Depois é só agradecer.

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE” (Filipenses 4:13)

“Seu porto seguro, onde está?” 
(Provérbios 1:33)

Reunião mensal - Na última terça fomos 
abençoados em nossa reunião mensal, com a 
palavra do Rev. Cláudio Aragão, sobre o tema 
‘’Renovação’’.

Agenda do segundo semestre - Edifique sua 
vida e sua casa também através de nossas 
programações! Nossa agenda do próximo 
semestre já está disponível com a diretoria ou 
pelo nosso canal do ECCC. 

XXIV RECCC – Ocorrerá no Hotel Atlântico 
Búzios, nos dias 22, 23 e 24 de outubro 2021, 
com o preletor Dr. Roberto Aylmer. Restam 
pouquíssimas vagas. Invista no seu 

relacionamento! Para maiores informações, 
procure a Diretoria. 

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Dia de celebrar mais um ano de 
amor, de votos de alegria, respeito e 
comprometimento. Que a felicidade a dois seja 
sempre presente em suas vidas. Que a 
caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão.

UPH - União Presbiteriana de Homens

Nesta semana temos um sócio da UPH 
aniversariando: Silvio Correa, no dia 05/08. 
Que o Senhor abençoe sua vida cada vez mais!

Hoje tem reunião de oração da UPH-Rio. 
Nosso vice-presidente, Will Araujo, nos 
conduzirá neste momento de adoração a Deus 
com as nossas intercessões. Venha participar 
conosco pelo Zoom, às 17h30min. 
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V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu, soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reina sobre a terra e céus.

És o Alfa e Ômega, início e fim.
És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
Tu és Jesus! Tu és Jesus!

Alfa e Ômega, início e fim.
Tudo pra mim, tudo pra mim!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Nosso Deus

Grandes milagres já fez,
Dos cegos os olhos abriu.
Não há ninguém, como Tu. 

Nas trevas brilha Tua luz,
Das cinzas me resgatou
Não há ninguém como Tu!

Nosso Deus é grande
Nosso Deus é forte. 
Deus é maior do que qualquer outro!

Nosso Deus cura,
Grande em poder, 
Esse é nosso Deus 

Se o nosso Deus é por nós,
Ninguém pode nos parar.
Se nosso Deus é por nós,
Quem nos impedirá?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



Informações de acesso nas redes sociais da 
UPH.

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
Grupo no whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/JXgybJSrRD8H1C
qKtnjIqU

Grupo no facebook:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/

Canal no Telegram: https://t.me/uphrio
Grupo no Telegram: https://t.me/uph_rio

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô: Devido às férias escolares, nossas 
devocionais, presencial e on-line, estarão 
suspensas até o final do mês de julho. 
Retornaremos com mais uma programação 
com a UPA da Igreja Presbiteriana das 
Américas no dia 07/08/21. Será na nossa Igreja 
às 17h. Agende essa data. Esperamos vocês! 

Discipulado: Mesmo com a pausa nas nossas 
programações o nosso discipulado continuará 
rolando. Terça, às 20h para as meninas e às 21h 
para os meninos.

Dúvidas? Entre em contato conosco através 
das nossas redes sociais: 
Insta: @upa.rio | Facebook: Upa-Rio
E-mail: diretoriaupario@gmail.com 

Movimento Oásis

Devocional - Convidamos a todos, para a  
nossa reunião que será realizada, no dia 15/ 08,   
às 16h30min. O mensageiro será o Reverendo 
Isaías Cavalcanti e o Seminarista Jérson, no 
Louvor. Contamos com a presença de todos, 
para juntos estarmos em comunhão com o 
Senhor. 

No dia 16/08, estaremos dando continuidade 
ao Curso: A "História dos Hebreus".  
Continuamos unidos em  oração, todos os dias 
às 20h30min. Não deixem de  estar em contato 
com os irmãos, para orar, ou levar uma palavra 
de ânimo. Deus os abençoe.

#sociedades e ministérios
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Tenho vida, alegria em todo tempo.
Tenho amigos e família, muitos irmãos.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
Que fez tudo ao me dar a salvação!

Louvarei ao Senhor em todo tempo,
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração.
Jesus Cristo será sempre minha canção!

Ye, Ye, Yehovah, Ye, Ye, Yehovah.
Ye, Ye, Ye, Yehovah, Ye, Ye, Yehovah.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará 
os desejos do teu coração”. (Sl 37.4)

Congregação: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nele, e o mais ele fará.”           
(Sl 37.5)

Motivos de Oração

Cântico: A voz

A voz do Senhor faz tremer o deserto.
A voz do Senhor quebra todos os cedros.
Tua voz ecoa Majestade,
Tua voz ecoa Santidade.

Com poder, como um trovão, ouço Tua voz
Trazendo cura, libertação.
Ouço Tua voz.

Quebra os grilhões, alivia os aflitos,
Transforma os doentes e oprimidos,
Ao som da Tua voz, ao som da Tua voz.

O Teu poder faz o inferno tremer,
Nada e nenhum mal pode prevalecer
Ao som da Tua voz, ao som da Tua voz.

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Hc 1.1-17  
                          Presb. Maurício Buraseska

Cântico: Oceanos

Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés podem falhar;
E ali Te encontro no mistério,
Em meio ao mar, confiarei!

Ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei.
Se o mar crescer
Somente em Ti descansarei,
Pois eu sou Teu e Tu és meu!

Tua graça cobre os meus temores.
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo
Tu és fiel, nunca vais falhar!

Guia-me pra que em tudo em Ti confie,
Sobre as águas eu caminhe
Por onde quer que chames.
Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme.
Senhor, em Tua presença!

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Tema da Série: 
“Vivendo pela Fé”
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Prelúdio: Vem
  
Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.

Vem…

Toda língua confessará ao Senhor,
Todo joelho se dobrará,
Mas aquele que a Ti escolher
O tesouro maior terá!

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Vinde, cantemos ao Senhor, com 

júbilo, celebremos o Rochedo da nossa 
salvação.” (Sl 95.1)

Mulheres: “Saiamos ao seu encontro, com 
ações de graças, vitoriemo-lo com 
salmos.” (Sl 95.2)

Homens: “Porque o Senhor é o Deus 
supremo e o grande Rei acima de todos os 
deuses.” (Sl 95.3)

Dirigente: “Dele é o mar, pois ele o fez; obra 
de suas mãos, os continentes.” 

   (Sl 95.5).

Todos: “Vinde, adoremos e prostremo-nos; 
ajoelhemos diante do Senhor, que nos 
criou.” (Sl 95.6). 

Cântico: Jesus em Tua Presença

Jesus, em Tua presença 
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos Tua face 
E rendemo-nos a Ti;

Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!

O véu que separava, já não separa mais.
A luz, outrora apagada, agora brilha
E cada dia brilha mais.

Só pra Te adorar
E fazer Teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da 
gordura deste. Agradou-se o Senhor de 
Abel e de sua oferta;” (Gn 4.3-4).

Cântico: Tributo a Yehovah

Eu sou grato por tudo que tenho,
O tesouro maior desse mundo
Me foi dado como herança eterna,
Maior prova de um amor tão profundo!

Eleição Pastoral – Instrução à Igreja

2 – Preceitos Constitucionais

 I) Art. 39 - Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior a dez 

dias, o pastor necessitará de licença do Conselho; por prazo inferior basta 

comunicar ao Vice-Presidente. O pastor-evangelista pedirá licença à 

Comissão Executiva do Presbitério.

J) Art. 40 - É assegurado, anualmente, aos ministros em atividade o gozo de um 

mês de férias, seguida ou parceladamente, com os vencimentos.

K) Art. 41 - Conceder-se-á licença ao ministro, com vencimentos integrais, até 

um ano, para tratamento de saúde; além desse prazo, com possíveis 

reduções de vencimentos, a juízo do Presbitério, quando pastor-evangelista; 

e do Conselho, quando Pastor-Efetivo.

L) Art.42 - Ao ministro poderá ser concedida licença, sem vencimentos, por um 

ano, para tratar de interesses particulares; essa licença poderá ser renovada 

por mais um ano, findo o qual, se o ministro não voltar à atividade será 

despojado sem censura.

M) Art. 43 - Fica a juízo dos Presbitérios conceder ou não licença aos seus 

ministros para se ocuparem em trabalhos de assistência social ou de 

natureza religiosa fora dos limites da Igreja Presbiteriana, devendo prestar 

relatório anual informativo aos Presbitérios.

N) Art. 44 - Ao ministro que tenha servido, por longo tempo e satisfatoriamente, 

a uma Igreja, poderá esta, pelo voto da assembléia e aprovação do 

Presbitério, oferecer, com ou sem vencimentos, o título de Pastor-Emérito. 

Parágrafo Único - O Pastor-Emérito não tem parte na administração da Igreja, 

embora continue a ter voto nos Concílios superiores ao Conselho.
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Porquanto há um só Deus e um 

só Mediador entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus, homem,” (1 Tm 2.5)

Mulheres: “Evidentemente, grande é o 
mistério da piedade:  Aquele que foi 
manifestado na carne foi justificado em 
espírito, contemplado por anjos, pregado 
entre os gentios, crido no mundo, 
recebido na glória.” (1 Tm 3. 16)

Homens: “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,” (Ap 5.11)

Dirigente: “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 5.12)

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que há 
no céu e sobre a terra, debaixo da terra e 
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava 
dizendo: Àquele que está sentado no trono 
e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a 
glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos.” (Ap 5.13)

47 HNC – “Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Toda boa dádiva e todo 
dom perfeito são lá do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não pode existir 
variação ou sombra de mudança. Porque 
quem sou eu, e quem é o meu povo para 
que pudéssemos dar voluntariamente estas 
coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas 
mãos to damos.” (Tg 1.17; 1 Cr 29.14) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

153 HNC – “Amparo Divino”
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 6. 1-7  
                        Presb. Luís Monteiro 

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema da série: 
“Dúnamis; 

a esperança em movimento.”

IV – CONTRIÇÃO 

 CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “E a oração da fé salvará o 
enfermo, e o Senhor o levantará; e, se 
houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados. Confessai, pois, os vossos 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

pecados uns aos outros e orai uns pelos 
outros, para serdes curados. Muito pode, 
por sua eficácia, a súplica do justo.”             
(Tg 5. 15-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão: 

Cântico: Doce Presença 

1. Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus 
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador

Doce presença, presença santa, 
Vem sobre nós, enchendo-nos do Teu amor
Nós Te adoramos, por Tua presença aqui
O que renovará, os nossos corações
Louvado seja o Senhor 

Ministração do Vinho:

Cântico: Doce Presença 

2. Se e achas salvo e, ao invés,
Estás fraco, oprimido e sem poder,
Rende-te à presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor 

Doce presença, presença santa, 
Vem sobre nós, enchendo-nos do Teu amor
Nós Te adoramos, por Tua presença aqui
O que renovará, os nossos corações
Louvado seja o Senhor 

VI – DEDICAÇÃO 

 SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Glória pra Sempre
Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor.
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá

O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !

Ele é o Senhor   (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará
Toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
 

“A cruz sobre o ‘monte verde’ liga o hoje do tempo com o amanhã
 da eternidade a cruz prova que o sermos participantes do 

sofrimento de Cristo nos assegura a participação 
com ele na glória.”(Isaac Watt) 


