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#ump
Editorial e notícias

IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastores Auxiliares:
Rev. Isaías Cavalcanti
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Jardim
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Mesa do Conselho
Presb. Assuero Silva - Vice-Presidente
Presb. André Lima - 1º Secretário
Presb. Paulo Raposo - 2º Secretário
Presb. Olympio Bezerra - 3º Secretário
Presb. Altair Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Tiago Trindade - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. João Márcio - 1º Procurador
Diác. Sérgio Branco - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos | Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
Domingo:
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).
Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line)
Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line)

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

A PEDAGOGIA DO SILÊNCIO DE DEUS
“E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava:
Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está
horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
(…)” Mateus 15:22-23a
A passagem destacada acima conta a história de uma mulher que
veio clamar ao Senhor Jesus pela cura espiritual de sua filha, que estava
possessa de um espírito imundo. Mas, a parte mais estarrecedora desse trecho
é o início do versículo 23, onde se afirma que Jesus “não lhe respondeu
palavra”, dando a entender que o Senhor havia decidido simplesmente ignorar
suas súplicas desesperadas.
Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos assim:
"ignorados por Deus". Cansados de clamar, com toda a nossa fé, sem receber,
contudo, qualquer resposta. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é
em vão. A Sua quietude também é uma reposta aos nossos anseios, que nos
aponta novos caminhos e nos exorta.
No caso da mulher cananeia, o erro dela estava em que O buscava
apenas com o fim de conseguir um favor milagroso: a libertação espiritual de
sua filha. Contudo, o silêncio constrangedor de Jesus a transformou de uma
pedinte em uma verdadeira adoradora, como vemos no verso 25, que, ao narrar
a sua reação diante do silêncio do Mestre, diz: “Ela, porém, veio e o adorou,
(…)” (Mateus 15:25).
Jesus não é um milagreiro, disposto a resolver nossos problemas
com “um passe de mágica”. Ele é o Senhor do Universo, que nos adotou como
filhos! Por isso, Ele não quer que O busquemos em oração apenas atrás de
milagres, mas sim que nos coloquemos na presença dEle para, em primeiro
lugar, adorá-Lo e declarar nosso amor.
E, para que entendamos isso, às vezes, Ele precisa se manter
propositalmente em silêncio, até que sejamos constrangidos a simplesmente
adorá-lo. A partir do momento que esta mãe, exaurida de tanto clamar
inutilmente, resolveu adorar a Cristo, declarando que até mesmo as migalhas
do pão da vida que Ele provia poderiam salvar a vida dela e da filha, Ele, então,
concedeu o seu desejo (verso 25).
E se nossas preces não têm sido atendidas, talvez esse silêncio de
Deus tenha o objetivo de nos ensinar essa mesma lição.
Miguel Camboim

Mentor Espiritual
Rev. Daniel Jardim

JÁ COLOCOU SEUS CASACOS NO SOL?! --> Nosso Acampa de Inverno vai
rolar no feriado de Corpus Christi e as inscrições estão a todo vapor! Venha
garantir a sua vaga! Inscrições após os cultos matutino e vespertino no hall da
cantina!
HOJE TEREMOS NOSSA ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! --> Daremos
continuidade às nossas lições sobre o tema "Fé e Política se Misturam?
Impactos da Cosmovisão Reformada na Política". Hoje, às 17h, com o
nosso Rev. Daniel Jardim!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! --> As reuniões do pequeno grupo da
nossa juventude têm sido uma bênção! Esperamos você amanhã, às 19h, na
casa da Gabi Santi, no Catete! Para mais informações, procure a nossa Diretoria!
SEXTA-FEIRA É SINÔNIMO DE CULTO JOVEM! --> Neste mês de maio, as
mensagens do nosso Culto Jovem giram em torno do tema "Serás salvo tu e
tua casa"! Venha você também adorar a Deus conosco, às 20h!
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#liderança

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastores Auxiliares:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Pôlo Jardim
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Presbíteros:
Altair Lauro Bazeth,
André Luís Anselmo Lima,
Assuero de Oliveira Silva,
Carlos Roberto Soares,
Dário Queiroz Porto,
Denilson Laurentino Sevilha,
Fernando Lopes da Costa,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
Luis Alberto Rodrigues Santos,
Luis Monteiro da Costa
(emérito),
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Newton Alvarez Rodriguez
Filho,
Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney (emérito),
Renan Jardim de Souza,
Roberto Leite Marinho,
Ruy Fonseca Coelho,
Sérgio Dias dos Santos.
Presbíteros Eméritos em
Disponibilidade:
Adibe Vieira dos Santos,
João Cordeiro,
Roberto Corrêa.
-Diáconos:
Adeclen Garcia dos Santos,
Adolfo Guilherme Silva Correia,
Antonio Renato C. da Cunha,
Carlos Candido da Silva,
Charles Mattos dos Santos,
Filipe Agum de Campos,
Jérson Costa Ferreira Neto,
João Henrique Gomes,
João Márcio de Castilho Santos,
João Paulo Guimarães
D’Assunção
Jonas de Souza,
Jorge Carlos Camacho Correa,
Jorge da Silva Gorne,
José Vinicius Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade,
Lúcio Mário da Silva Maia,
Luiz Cláudio Pereira do
Nascimento,
Luiz Henrique Inácio de Souza,
Marcelo F. de Castro Freitas,

Marcelo Magalhães Castro,
Mário Sérgio Costa,
Miguel T. dos Santos Camboim,
Paulo Bruno,
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Victor Mota Reis
Walter Cascardo Carneiro.
Auxiliar de Diaconia:
Lilian Mary Canto Costa
-Plantação de Igrejas:
IP Cristo Redentor - Santa TeresaRJ,
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE,
Almino Afonso-RN,
Manari-PE,
Santa Cruz do Sul-RS,
Pedro Juan CaballeroParaguai.
Missionários no Campo:
Luiz Fernando Gomes
(Portugal),
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#editorial
A BOTÂNICA ASSOCIADA À VIDA CRISTÃ
“Assim, toda árvore boa produz bons frutos…”
(Mt 7.17). “Assim, pois, pelos seus frutos os
conhecereis.” (Mt 7.20)
4- O Cristão “Salgueiro.”
O Salgueiro é símbolo de sofrimento e
desânimo. Os israelitas tomavam ramos de
salgueiro e de outras plantas para celebrar a festa
dos tabernáculos. O salgueiro crescia à beira das
torrentes. Nos salgueiros que havia junto aos rios da
Babilônia, os hebreus levados cativos, penduraram
suas harpas. Devia ser o salgueiro chorão, “salix
babylonica”, muito abundante nas margens do
Eufrates e cultivado na Palestina.
As harpas eram instrumentos de alegria,
tocados após as vitórias, estavam agora
silenciados, emudecidos pela tristeza, saudade e
desespero causados pela deportação e o exílio.
O cristão não deve pendurar a sua “harpa” nos
salgueiros da vida. A adoração deve ser permanente
na sua existência! Seja uma canção contínua de
louvor ao Senhor!
5- O cristão “Romãzeira.”
A romã apresenta muita casca e pouca poupa! A
romã, “punica granatum”, é o fruto dessa árvore
de folhas oblonceoladas; as flores têm pétalas
escarlatas, precedidas por um cálice resistente.
Os frutos são de casca muito dura e de cor
avermelhada, com inúmeras sementes, cada uma
coberta com uma polpa vermelha, de sabor
agradável. A romã é nativa da África, cultivada na
Palestina e no mundo.
O crente “Romã” tem muita aparência e
pouco conteúdo. Ostenta piedade, mas sua fé é rasa,
superficial. Tem vasta tradição religiosa e diminuta
espiritualidade! Parece, mas não é!
6- O cristão “Trigo.”
O trigo é alimento para o corpo e para a
alma. Era cultivado na Babilônia, na Mesopotâmia,
no Egito e na Palestina, em tempos remotos. O pão
comum usado na palestina era feito de trigo, e o
asmo era sem fermento. O trigo do Egito dava muitas
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espigas no mesmo pé; na Palestina, cultivava-se o
“triticum vulgare”; que dava uma só espiga. O
cristão é o “trigo” e o ímpio é o “joio”. O cristão está
ligado ao “Pão da Vida”, Jesus Cristo; e o pão, na
ceia, tipifica o corpo de Cristo, que nos alimenta
espiritualmente!
7- O cristão – “Videira”
Trepadeira lenhosa, da família das
vitáceas, “vitis vinifera”, cultivada no mundo
inteiro por seus deliciosos frutos, as uvas,
produzindo suco, vinho e vinagre.
O vinho fazia parte da alimentação dos
judeus; o primeiro milagre de Cristo foi transformar
água em vinho. As uvas eram pisadas no “lagar”
para produzir o vinho. O vinho “tipifica” o sangue
de Cristo derramado no “lagar do Calvário. O
cristão é ramo de videira ligado à suprema videira, o
Senhor Jesus Cristo!
8- O crente “Oliveira”.
A oliveira da palestina é a “olea
europea”, de folhas lanceoladas, sempre verdes,
de forte resistência, com uma cor que parece coberta
de pó, as flores têm uma só pétala. É cultivada em
grandes hortos ou olivedos.
A oliveira produz óleo valioso, extraído
de seus frutos, de grande emprego na culinária, nas
cerimônias religiosas e medicinalmente.
O ramo da oliveira tornou-se símbolo da
paz. A oliveira simboliza também a abundância, as
bênçãos divinas, a beleza e a força. O óleo, extraído
da oliva, era usado na unção de profetas, sacerdotes
e reis. É um símbolo do Espírito Santo, que
confere unção, poder e autoridade aos eleitos.
O cristão oliveira é cheio da graça de
Deus, cheio do Espírito Santo, e que manifesta os
dons espirituais para o serviço e o Fruto do Espírito
para relacionamentos saudáveis, maduros e
abençoadores!
Produza frutos para a glória de Deus!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Reunião do Conselho - Convocação
Fica convocado o Conselho da
Igreja, para reunir-se na próxima quartafeira, dia 18, às 18h, pelo aplicativo Zoom.
Assuntos importantes, para a
administração e crescimento da Igreja,
fazem parte da agenda. Pastores e
presbíteros estão convocados. Ore por seus
líderes espirituais e pela reunião. Toda
decisão, da qual Deus faz parte, é útil e
abençoadora à Igreja.
Rev. Renato Porpino

cabra macho sim,

SENHOR!

"Tu, porém, ó homem de Deus... segue a justiça, a piedade,
a fé, o amor, a constância, a mansidão." (1 Tm 6.11)

No dia 21/05, das 09h as
11h30min, em nossa igreja, será realizado
mais um encontro “Cabra macho sim,
Senhor”. Terá como perspectiva: buscar a
Deus; orientação de homens na construção
de sua identidade à luz da Palavra de Deus e
da Ética Cristã; o compartilhar de
testemunhos; e momentos de comunhão.
Se você não pôde estar nos primeiros
encontros, compareça ao próximo. Esteja
conosco no "Cabra Macho sim,
Senhor"!

Visitante, Seja muito Bem-vindo!
É uma alegria recebê-lo(a) em
nosso meio. A Igreja Mãe do
Presbiterianismo Brasileiro acolhe a todos
com muito carinho e amor fraternal.
Lembre-se: esta, também, é a sua Igreja.
Assim sendo, adoremos, juntos, em grande
comunhão espiritual!
No 4o com Deus- O Náufrago
«E Jesus estava na popa, dormindo sobre
o travesseiro; eles o despertaram e lhe
disseram: Mestre, não te importa que
pereçamos?" (Mc 4.38)
Já esteve próximo a sucumbir? Ou
pensou estar no meio de uma tempestade
sozinho? Esquecemos que apesar das
tribulações, em Mateus 28. 20, Jesus
promete que estaria conosco TODOS OS
DIAS. Ainda que aos nossos olhos
humanos estejamos "sozinhos", seja no
meio de uma multidão, ou num barco no
meio de uma tempestade ou numa ilha,
abandonados, isolados de qualquer
pessoa, Deus se importa com tudo e com
todos, mas de modo especial com os Seus,
em todo o tempo!
No próximo domingo dia 22 de
maio, às 17h no Salão Rev. Álvaro Reis,
participe conosco para conversarmos sobre
" O NÁUFRAGO", com o Pastor CLINTON
CÉSAR, do Canadá. Neste novo momento,
estejamos unidos novamente: traga
amigos, parentes, para sermos abençoados
no "No 4o com Deus, o melhor lugar
para se estar".

#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)

Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Maria da Luz Borges de Assunção, Lucy Sathler,
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Elias Saud, César Mello,
Queila Werner, Eleny Silva, Marília Costa, Elio Sardinha, Pb. Sérgio Tito, Phebe Guidi de Barros, Vera Lúcia
Correa, Artur Martins da Costa (sogro do Pb. Fernando), Ezequiel Vieira de Sá.
Outros Motivos: Pela saúde no mundo, pela Ucrânia e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 16: Marcos 4:26-34 - Conte-me uma história
Ter 17: Lucas 3:31; 1 Crônicas 3:4-9 - O que há em um nome?
Qua 18: Lucas 2:25-35 - O presente da Paz
Qui 19: Salmo 1 - Onde as escolhas levam
Sex 20: Hebreus 1:8-12 - O Jesus sorridente
Sáb 21: Isaías 2:1-4 - O anjo da faca
Dom 22: Gênesis 1:26-27; 2:15 - Cultivando o jardim de Deus

#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 / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti
19horas: Rev. Daniel Jardim
Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/05: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
19h: Presb. João Bastos
08/05: 10h30min: Presb. Johannes Gaiser
19h: Presb. Jorge Apocalypses
15/05: 10h30min: Presb. Luís Alberto
19h: Presb. Assuero Silva
22/05: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
29/05: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
19h: Presb. Renan Jardim

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 15/05/2022: Mário Sérgio, Jorge Gorne,
Adolfo Correia, Lúcio Maia, Jonas Souza, Antonio
Renato, Marcelo Freitas, Tiago Trindade, Lilian
Canto
Próximo Domingo 22/05/2022: Walter Cascardo,
Marcelo Magalhães, João Márcio, Pedro
Henrique, João Henrique, Carlos Candido, João
Paulo, José Vinicíus.
Escala do Som:
Domingo 15/05/2022: Victor Mota, Filipe Agum.
Próximo Domingo: 22/05/2022: Ricardo Dowsley,
Jérson Neto
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Adriana Andrade da Silva Reis, Alamir Rodrigues dos Santos, Carolline Trece
Marques, Magda Pinheiro da Silva, Nilton de Oliveira Celestino, Patricia
Francisco Matheus, Reinaldo Lima Santiago, Ulisses Simas Huguenim;
Seg 16: Gilberto Alves de Sá, Presb. João da Costa Cordeiro, Leda Machado
Louro, Luiza de Oliveira Machado, Maria Raimunda Nunes Molar, Norma
Gomes da Silva;
Ter 17: Antonio João Queiroz Lima, Eros Ramos Plácido, Marcelo Martins Cruz,
Marlúcia Neri Stefansen, Paulo Eduardo Lima Farias;
Qua 18: Luiz Henrique Davi de Lemos;
Qui 19: Lina Maria Rodrigues Pinheiro, Lúcia Helena Guimarães D´Assunção;
Sex 20: Edmar Ferreira Monteiro Barboza, Henrique Manoel Lopes, Marta Ribeiro
da Silva, Priscila Alves de Almeida Lima de Aquino;
Sáb 21: Andréia Rosa de Carvalho Fernandes, Diác.Antonio Renato Cardoso da
Cunha , Irene Alencar de Castro, Maria Cristina da Gama de Lima, Simone
Santos da Silva, Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza.

#de casamento
Hoje: Leonardo Andrade da Silva Reis e Haydira de Cássia Serra de Melo Reis;
Seg 16: Presb. Renilton Barbosa Leão e Lenira Simões Camara Leão, Carla Adriana
Rosa Fitzner e Douglas Fitzner da Conceição;
Ter 17: Ana Paula Leite Fernandes Caseira e Geraldo Loureiro Muniz;
Qua 18: Zely Luciano de Freitas e Autenegro de Freitas, Keler Cristina de Figueiredo
Silva e João Carlos Tavares da Silva, Demétrio Gabriel Constantino Junior e
Patrícia de Oliveira Tebaldi;
Qui 19: Sérgio Manoel de Souza e Wanda Paulo de Souza, Gilza Nunes de Oliveira
Souza e Edson Souza, Francisco Maciel Feitosa e Maria Cheila Barbosa Feitosa;
Sex 20: Tatiana Coutinho Machado Chaves e Alexandre de Oliveira Chaves;
Sáb 21: Christina de Oliveira Abrantes e Marcos Aurélio Correa Abrantes.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)
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Dízimo: Expressão de Fidelidade
"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." (Malaquias 3.10)
Deus é fiel; o crente deve ser fiel em tudo. Em relação ao dízimo, devemos ser fiéis.
1 - Na regularidade da entrega: "trazei..."
O cristão não deve ser omitir. O verbo trazer expressa uma ordem divina e que deve ser
contínua, regular.
2 - Na quantidade do dízimo: "...todos os dízimos..."
É o dízimo de tudo. De tudo que recebemos devemos entregar mensalmente 10% (dez por
cento). Seja salário, pensão, mesada, ganho extra. Tudo o que recebemos!
3 - Na administração do dízimo: "à Casa do Senhor..." O dízimo deve ser trazido à Casa do
Senhor, presencialmente ou depositado em conta da Igreja. Devemos consagrar a vida e os
bens (dízimos e ofertas) na Casa do Senhor. O crente não deve administrar o "seu" dízimo,
empregado-o em obras sociais, em outras Igrejas ou em outras instituições. Deve trazê-lo à
Igreja, pois é ela que o administra empregando-o em obras sociais, trabalho missionário,
sustento pastoral, manutenção do culto e do templo etc.
4 - No sustento da obra de Deus: "... para que haja mantimento na minha casa"... A Igreja é o
lugar onde os filhos de Deus (templos espirituais) se congregam para adorá-Lo, servi-Lo,
crescer espiritualmente e estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Temos a
responsabilidade como membros; temos o privilégio como membros do corpo de Cristo!
Lugar de crente é na Igreja! Lugar da entrega do dízimo é na Igreja! Seja fiel! Não
negligencie, retarde ou administre o "seu" dízimo. "Tenha o privilégio de honrar e adorar ao
Senhor com ele. Traga-o à Casa do Senhor!.

Programa Maná!
Todos os dias temos devocionais de 5 minutos pela Equipe Ministerial, com a
temática do Pão Diário. Lançados diariamente nas redes sociais da Catedral. O desejo da
Equipe Ministerial e do Ministério de Missões é que a Igreja seja edificada na Palavra e que
cada membro tenha a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com familiares e amigos.
Multiplicando a Palavra através de um click que você pode dar. Compartilhe! Ministério de
Missões: evangelizando com você!

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Departamento Ana e Lídia
- Reunião dia 18 de maio, às
14h30min.
Departamento Ebenézer reunião dia 18 de maio, às
14h30min, na Igreja.

Reunião de Oração - Na próxima segundafeira, dia 16/05/2022, às 19h, a Junta Diaconal
se reunirá de forma presencial. Separe este
tempo e venha orar conosco.

Departamento Helen Simonton - Reunião dia
18 de maio, às 14h30min, na casa da Claudete.
Departamento Maria Reis - Reunião dia 19
de maio, às 14h30min.

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

Departamento Ester - Reunião dia 21, às
15h, na Igreja.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Departamento Ruth Pinho - Reunião dia 21
de maio, às 15h.

Departamento Dorcas - Reunião dia 21 ,
sábado, às 16h30min, Festa da Família.

Aniversário do Abrigo Presbiteriano Sábado, dia 4 de junho, a partir das 10h. Veja
com sua coordenadora como você pode
colaborar. Participe!

Reuniões de Oração Semanais - Todas às
segundas-feiras, às 8h. Realização: Sinodal
Rio. Todas às terças-feiras, às 9h. Realização:
SAF Rio. Comece a semana com oração!
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Oração presencial

Dia 28/05, das 15h às 21h
Local:

Catedral

Presbiteriana do Rio de Janeiro

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com Ele ganhei
A vida eterna com Deus.
V – SERVINDO AO CORDEIRO
VENCEDOR COM ALEGRIA

Hoje Ele te chama para restaurar;
Hoje Ele te chama para d’Ele derramar!
Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Cântico: Jesus é a Aliança
Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.
Hoje Ele te chama para renovar;

Anotações

e reflexões

_________________________________________________________________

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE”. (Filipenses 4:13)
“Reconectando”
(Filipenses 3: 13 e 14)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

70ºECCC - Com grande alegria, desde sextafeira está acontecendo o nosso 70º ECCC.
Esteja em oração por este ministério!

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Reunião de Avaliação 70º ECCC - Na terçafeira, estaremos reunidos, às 20 horas, para
ouvirmos as bênçãos e avaliarmos este último
encontro. Estejam atentos às nossas linhas de
transmissão que confirmaremos se ocorrerá no
templo ou no Salão Álvaro Reis.

Nascimento - A família ECCC se alegra com
os vovôs Presb. Olympio e Mary pela chegada
do Davi e com vovôs Presb. Ruy e Shirley com
a Maria Flor. Cordeirinhos de Jesus! Que Deus
abençoe estas queridas famílias!
Conferência Abrigo - Inaugurada ano
passado na Catedral, teremos novamente a
Conferência Abrigo agendada para os dias 27,
28 e 29 de maio. Reserve estes dias em sua
agenda para edificar sua casa e abençoar sua
família!
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!

_________________________________________________________________
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#sociedades e ministérios
UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião Devocional - Hoje é o terceiro
domingo, portanto, dia de reunião devocional
da UPH-Rio! Será presencialmente, às
17h30min, na sala Pb. Miguel dos Santos (sala
da UPH). A pregação da Palavra será feita pelo
nosso 1º Secretário,Pb. Denilson Sevilha.
Congresso Nacional de Homens
Presbiterianos: Incentivamos os nossos
sócios a participarem do Congresso Nacional,
que acontecerá nos dias 22 a 25 de setembro,
no SESC em Guarapari - ES. O valor da taxa de
inscrição poderá ser parcelado. Este evento
acontece de quatro em quatro anos, a fim de
tratarmos assuntos que envolvem a UPH
Nacional; nesta ocasião, elegeremos a nova
diretoria da CNHP. Para mais informações,
acesse o site: https://www.uph.
org.br/congresso-2022/ .
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
s o c i a i s : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/
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UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Hoje tem devô - A Preletora é a nossa querida,
Missionária Leninha. Venha ouvir a palavra de
Deus, às 17h30min, na sala da UPA. Estaremos
esperando você!
Encontrão Sinodal das UPAs do Rio Primeiro encontrão do ano da Confederação
Sinodal de adolescentes do Rio, que vai
ocorrer no dia 21 de maio na Catedral, às
16h30min , com a pregação da nossa mentora
espiritual, Leninha Maia.O louvor será
conduzido pelos adolescentes da Sinodal Rio,
Caxias, Baixada e Oeste-Flu. Venha, estaremos
esperando você! Para maiores informações
acompanhe o Instagram: @sinodalrio_upa
Acampamento de inverno UPA Rio - Mais
para frente estaremos divulgando mais
informações, fique ligado nas Redes sociais da
UPA- fique ligado no Instagram, @Upa.Rio
Movimento Oásis
Agenda Maio:
10/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom.
22/05 - Devocional, às 16h, presencial.
Preletora: Marinete Pereira Alves.
24/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom.
31/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom .

IV – INTERCESSÃO PELA MEDIAÇÃO DO
CORDEIRO DE DEUS.
Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de
coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Fp 4.6-7)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
V – CELEBRAÇÃO DA MORTE E
RESSURREIÇÃO DO CORDEIRO DE DEUS.
Ceia do Senhor:
Mistração do Pão

2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar,
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia, então,
Veem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida à ceia vir!
3. 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.
4. 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
269 HNC – “Pureza no sangue”

Cântico: Vem Cear
Cântico: Calmo, sereno e tranquilo.
1. 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.

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um Amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu Amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com Ele ganhei
A vida eterna com Deus!
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO AO CORDEIRO DE DEUS
Convite à Adoração:
Dirigente: “E clamavam em grande voz,
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta
no trono, e ao Cordeiro, pertence a
salvação.” (Ap 7.10)
Congregação: “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 7.11)
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 7.12)
38 HNC – “Louvores sem fim.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO AO
CORDEIRO DE DEUS.
Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a
Deus mais excelente sacrifício do que
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser
justo, tendo a aprovação de Deus quanto
às suas ofertas. Por meio dela, também
mesmo depois de morto, ainda fala. De
fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se

#liturgia

aproxima de Deus creia que ele existe e
que se torna galardoador dos que o
buscam.” (Hb 11. 4 e 6.)
Marcha da Fidelidade: Consagração da
Vida e Bens ao Senhor.
Cântico: Oferta de Amor
Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar,
Como oferta viva em Teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o Teu querer,
Faze o que está em Teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor!
Consagração da Vida e dos bens ao
Senhor
Oração de Consagração
Pastorais

VIVA o

o novo,e hora

DE

recomec

TEMA ANUAL DE 2022

LIVRES,
resgatados para viver em Cristo

DE ABRIL A JUNHO,
30MIN.
AOS DOMINGOS, ÀS 10H
Exposição Bíblica da
Epístola aos Gálatas

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO
CORDEIRO DE DEUS
Leitura Bíblica: Josué 7. 1-26
Presb. Assuero Silva
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da série:
“Coragem para recomeçar”

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Presencial

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

II – GRATIDÃO
Prelúdio

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Vinde, cantemos ao Senhor,
com júbilo, celebremos o Rochedo da
nossa salvação.” (Sl 95.1)
Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Sl 95.2).
Todos: “Porque o Senhor é o Deus supremo
e o grande Rei acima de todos os
deuses.” (Sl 95.3).
114 HNC – “Brilho Celeste”

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da
sinceridade te agradas; eu também, na
sinceridade de meu coração, dei
voluntariamente todas estas coisas;
acabo de ver com alegria que o teu povo,
que se acha aqui, te faz ofertas
voluntariamente. Senhor, Deus de
nossos pais Abraão, Isaque e Israel,
conserva para sempre no coração do teu
povo estas disposições e pensamentos,
inclina-lhe o coração para contigo.”
(1 Cr 29. 17-18).
Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor
172 HNC – “Chuva de Bênçãos.”
1ª, 2ª e 4ª est.

Cântico: Em Espírito, em Verdade..

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
V – EDIFICAÇÃO
E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE
CRISTO
Leitura Bíblica: Gálatas 4. 1-11
Presb. Luís Alberto Santos
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: “Livres, Resgatados
para Viver em Cristo”.
V – DEDICAÇÃO
E SERVIÇO AO SENHOR
Cântico: Maravilhosa Graça

Oração de Consagração
Em espírito, em verdade,
Te adoramos, Te adoramos! (bis)
Rei dos reis e Senhor
Te entregamos nosso viver (bis)
Pra Te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é Te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor!
Meu prazer é viver na Casa de Deus! (bis)
Onde flui o amor!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Pastorais
III – CONTRIÇÃO
COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO
Leitura Uníssona: “Ouve tu dos céus, do
lugar da tua habitação, a sua prece e a sua
súplica e faze-lhes justiça; perdoa ao teu
povo que houver pecado contra ti. Agora,
pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos
abertos, e os teus ouvidos atentos à
oração que se fizer deste lugar.”
(2 Cr 6. 39-40)

1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento e sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!
2. Maravilhosa graça! Traz vida perenal!
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus!
3. Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz!
O seu poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
“Crescemos em Cristo e em seu corpo.
Crescer fora da Igreja é perder a ligação
com o seu cabeça Nossa fé nunca é
suficientemente forte, nossa esperança
nunca é brilhante o suficiente e nosso
amor nunca é quente o suficiente para
alimentarmos a nós mesmos”.
(Michael Horton).

Anotações

e reflexões

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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