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Amizade em outro nível
Em tempos modernos, com novas formas tecnológicas de
comunicação e interação interpessoal, acrescentado pela percepção do
abreviamento dos dias e de suas más notícias, o estabelecimento de
profundas relações de amizade tem se tornado um desafio para esta geração.
Jesus, sabendo que o tempo de sua prisão e morte se
aproximava e conhecedor dos tempos difíceis que seus discípulos iriam
enfrentar a partir de então, lhes deixa as seguintes exortações: “Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei” (João 15. 12). No versículo seguinte,
Jesus continua a orientá-los dizendo: “Ninguém tem amor maior do que
este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos” (João 15. 13).
Cristo alertava os discípulos para um aprofundamento das
relações de amizade já existente entre eles, sem medição de esforços a fim de
suportarem juntos, em unidade e cooperação, os cenários subsequentes.
Aquele que lhes falava sempre deu o seu melhor no exercício de suas
relações de amizades, entregando sua própria vida em morte de cruz também
pelos pecados destes que lhe ouviam. Nesta ótica, será que temos dado o
nosso melhor em prol dos nossos amigos? Estamos fortalecendo nossos
laços de amizade? Quanto tempo você tem dispensado no exercício desta
relação? Discipular um amigo lhe parece relevante? Você ora com e pelos
seus amigos? Você desfruta de momentos de comunhão com eles? O dia
mau do seu amigo lhe incomoda? Ele realmente pode contar com você?
Estabelecer conexões de confiança é fundamental nesse
processo. Na continuidade do texto, Jesus não chama mais seus discípulos
de servos, mas sim de amigos, uma vez que tudo o que ouviu do pai ele
tornou conhecido de seus discípulos (João 15. 15). Precisamos nos sentir
seguros em compartilhar nossa vida particular e íntima, sejam momentos
bons ou ruins, situações de choro ou de risadas, de futuro, presente ou
passado, dividir pecados cometidos na busca de cura; tais práticas revelam
uma amizade madura, prazerosa e verdadeira, um direito que podemos
tomar posse através do nosso amadurecimento em Cristo Jesus.
Que possamos entender e sedimentar em nosso coração esse
ordenamento dado por Cristo a seus discípulos; sabendo que o exercício
diário na busca do estabelecimento de laços profundos de amizade nos
deixa cada dia mais próximos do amor que Jesus tem por nós, assim como
da certeza de que juntos conseguimos enfrentar qualquer tempo adverso.
Thiago Lydio
ONTEM ROLOU O NOSSO DAY OFF JULINO! Começamos com tudo
nossos eventos pré-FREEDOM 2022! E muito mais vem por aí!
#SEXTOU COM CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco na próxima
sexta, às 20h!
NOSSO PRÓXIMO ECOS CONEXÃO SERÁ NO DIA 25/07! Você é mais que
bem-vindo na célula/pequeno grupo da nossa UMP, que ocorre em
segundas-feiras alternadas, na casa da Gabi Santi, no Catete! Vem pro
ECOS!
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#agenda de
oração

#meditações
diárias

"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, Lucy Sathler,
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias
Saud, César Mello, Queila Werner,
Eleny Silva, Marília Costa, Elio
Sardinha, Artur Martins da Costa,
Ezequiel Vieira de Sá, Augusto César de
Barros (hospitalizado), Gerci Maria da
Silva, Rev. Inésio Ribeiro de Azeredo
Filho, Rev. Juan Ramires,Suzy Aguiar,
Alice Lugarinho (hospitalizada).
Outros Motivos: Pela saúde no mundo,
pela Ucrânia e pela Igreja Protestante
na Ucrânia.

Seg 18:
Lamentações 3:13-24 - Quando
acaba o esplendor
Ter 19:
Deuteronômio 6:1-9 - Em nosso
coração
Qua 20:
Salmo 27:1-3-7-14 - Como esperar
Qui 21:
João 1:9-14 - Pertencer à realeza
Sex 22:
Salmo 95:1-7 - Coração de
adorador
Sáb 23:
Efésios 2:1-5-11-13 - Um vislumbre
do mar
Dom 24:
João 20:24-29 - Suas cicatrizes

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti
19horas: Rev. Daniel Jardim
Escala de Púlpito de Presbíteros:
03/07: 10h30min: Presb. Carlos Roberto
19h: Presb. Dário Porto
10/07: 10h30min: Denilson Sevilha
19h: Presb. Fernando Lopes
17/07: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
19h: Presb. João Bastos
24/07: 10h30min: Presb. Johannes Gaiser
19h: Presb.Jorge Apocalypses
31/07: 10h30min: Presb. Luís Alberto
19h: Presb. Luís Monteiro
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Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo Domingo 17/07/2022: Walter
Cascardo, Marcelo Magalhães, João
Márcio, Pedro Henrique, Carlos Candido,
João Paulo, José Vinicius.
Próximo Domingo 24/07/2022: Adeclen
Santos, Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel
Caboim, Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto
Azeredo, Luiz Henrique.
Escala do Som:
Domingo: 17/07/2022: Ricardo Dowsley e
Jérson Neto
Próximo Domingo: 24/07/2022: Newton
Alvarez, Tiago Trindade.

#editorial
A GRAÇA SALVADORA QUE CURA
É impressionante ler a conversa de
Jesus com o paralítico de Betesda. O homem
estava há 38 anos doente, em um cenário de
esquecimento. Por isso mesmo, compartilhava os
desencontros, tristezas e sua jornada com
pessoas que caminhavam carregando dores
externas e internas. Entretanto, havia uma única
esperança: ver a água parada se agitar. Ele sabia
que o primeiro a se lançar seria completamente
curado. É possível que houvesse ali aqueles que
decidiram simplesmente coexistir com outras
pessoas feridas–às vezes, para alguns, a vida
torna-se mais leve diante da convivência com
gente ainda mais enferma na alma.
Contra a mais remota probabilidade pois não era necessário Jesus passar por ali–o
Mestre vai ao encontro do homem. A pergunta é
direta! Jesus indaga-lhe: –“Queres ser curado?”
Um questionamento inesperado! Parecia óbvio a
resposta de uma pessoa que já aguardava havia
décadas por alguma transformação. Mas será
que, de fato, aquele homem esperava a cura? Ou
sobrevivia assistindo as dores dos outros? A
realidade é que, muitas vezes, nos acomodamos
na dor. Somos estranhos!
Entretanto, o questionamento
impactante surpreende o homem. A pergunta é
feita na intenção de mobilizar o paralítico a um
posicionamento... uma decisão era necessária. E
é fato que ele não diz nem sim, nem não. Ele
prefere se justificar. Conhece alguém assim?
Especialistas em responsabilizar outros. E, assim,
seguimos, justificando nossas doenças e
culpando
cônjuge, pais, filhos, amigos,
frustrações do passado e até a igreja. A doença
em algumas situações cega, paralisa a mente,
emudece a alma. Sem dúvida, as dores são

Joao 5.1-18

potente conteúdo para a comunicação. E Jesus,
sabendo disso, chamou o homem para o
presente, o convocou a romper com quaisquer
pensamentos limitantes do passado.
Jesus deu a ordem: “Levanta, pega teu
leito e anda!” Ao ouvir a ordem, o texto diz que o
homem se “viu curado, pegou o leito e andou”.
Que maravilha! A graça do Pai alcançou e
transformou o paralítico, que pela fé se viu e foi
curado.
O homem pegou o leito e andou. A
graça de Deus nos impulsiona para frente. A graça
que salva também transborda com curas
substanciais em nossas vidas. Graça que nos
liberta muitas vezes da nossa visão de vitimismo
ou da falta de esperança.
Assim, percebemos, com clareza, que a
cura é resultado da graça e não do esforço
humano. É notável, por outro lado, entender que
ser curado conclama, convoca de maneira
persistente para uma mudança de postura. Não há
mais possibilidade de permanecer no tanque de
Betesda.
Importante refletir que quando Jesus
pergunta àquele homem “queres ser curado?” , é
para que ele entendesse a necessidade de
enfrentar a dor e não mais adiá-la, não contornála. Isso não significa fazer de contas que nada
aconteceu, mas viver além do que aconteceu.
Mas é necessário responder a apenas
uma pergunta hoje: você quer ser curado? Se
posicione! Corra para a Palavra de Deus. Não
somos mais os mesmos! Onde tem a verdadeira
graça, tem cura! Tem vida e vida em abundância
para glória de Deus!

Leninha Maia
Missionária

#notícias gerais
Pastor Daniel e Letícia, Parabéns!
Deus concede a vocês, casal
amado, mais um ano de abençoada união.
Agradecemos a Deus a vida desta
família que tanto nos inspira. Que o Senhor
siga derramando saúde, sabedoria e graça
sobre o lar de vocês. Muitas felicidades.
Comissão de Comemorações.
Bodas de Ouro
O querido casal Sílvio de Souza
Corrêa e Vera Lúcia Barreto Corrêa celebrou
o seu casamento no dia 01/07/1972, na
Igreja Congregacional do Encantado – RJ,
em cerimônia oficiada pelo Rev. Nélio
Pontes Quaresma. No dia 1º de julho, deste
ano, o distinto casal celebrou Bodas de
Ouro, 50 anos de vida a dois abençoada e
feliz, na presença de Deus. Parabéns ao
casal, filhos e netos, “Família Bendita do
Senhor”. “O amor jamais acaba.” 1 Co 13. 8

#aniversariantes da semana
Vem aí a nossa XXIV Feira das Nações
Você leu certinho! Depois de 2
anos teremos de volta a nossa Feira das
Nações de forma presencial! Uma
oportunidade de conscientização
missionária, confraternização e muita
comunhão. Toda a nossa Igreja estará
participando com muito carinho no
envolvimento missionário. Será no dia 20
de agosto, das 10h às 15h. Testemunhos
missionários, louvor, mensagens, barracas
com comidas típicas, almoço português,
Bazar Missionário, Terra das Crianças e
muito mais. Contamos com o carinho de
cada membro em divulgar e convidar amigos
e familiares. Será uma festa linda! E nosso
desafio também é arrecadarmos doações
para o Ministério de Missões, que investe
em diversas frentes missionárias, plantações
de igrejas, sustento de obreiros e agora
também fazendo missões através da internet
levando a Palavra de Deus.

#de nascimento
Hoje: Carla Adriana Rosa Fitzner, João Marcelo dos Santos Marques, Monica Lima
Gimenes;
Seg 18: Aparecida Maria Pereira, Carlos Alberto Lopes da Silva Coimbra, Júlia
D´Ávila de Almeida Machado, Diác. Leandro Claudio de Souza Trindade;
Ter 19: Presb. Carlos Roberto Soares, Claudeonice Vieira de Paula, Iara Ligia
Silveira, Rachel Lemes Franssen;
Qua 20: Elen Cristina Lopes da Silva Felippe Silva, Joaquim Gomes de Sá, Maria
Flor Campos Stefanon, Marina de Carvalho Reis, Miguel dos Santos Júnior,
Diác. Victor Mota Reis;
Qui 21: Ana Gabriela Pereira de Bastos, Elisimar Ferreira da Silva, Geralda Santos,
Leandro do Carmo Wanderley de Andrade;
Sex 22: Celso de Carvalho, Patricia Gonçalves dos Santos Galrão;
Sáb 23: Carlos Alberto Telles de Oliveira, Christina Cardoso, Diego Sousa Vieira,
Elaine Morais Abdo, Maria José da Silva Santos, Maria Julia dos Santos Galrão,
Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria Cabral
#de casamento
Pereira.
Seg 18: Flávio Bastos dos Santos Reis e Maria Regina Gomes dos Santos Reis, Salatiel

Esther Botelho Alves – Convocada à Glória Celestial
Aos 66 anos, nossa irmã Esther, após ser aprovada em sua vida cristã por Deus, foi
chamada à Sua presença, em 8 de julho de 2022. A Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
dia 9 de julho, no cemitério do Caju – crematório, oficiado peo Rev. Isaías Cavalcanti, com a
participação do Rev. Davi Botelho. Contamos com a partcipação do Maestro Ilem Vargas, Coral
Idalina Heringer da SAF, da qual Esther era sócia atuante, e de membros do Coral Canuto
Regis, do qual era levita. Esther era uma serva fiel e consagrada ao Senhor! Que Deus console
seus filhos: Kamilla e Felipe, e sua mãe Ernestina. “Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a Fé.” (1 Tm 2.7)
Alba Saly Bastos – Chamada à Presença do Pai Celeste.
Aos 92 anos, nossa irmã, membro antigo da Igreja, descansou no Senhor, no dia 8 de Julho de
2022. A Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu no dia 9 de julho, no cemitério de Inhaúma,
oficiada pelo Rev. Daniel Jardim. A irmã Alba viveu para o Senhor e foi fiel a Ele na sua vida
cristã. A Junta Diaconal e o Presb. Sérgio Santos deram toda a assistência à irmã Alba em sua
velhice, enfermidade e morte. “O Senhor a deu e o Senhor a tomou, bendito seja o nome do
Senhor!” (Jó 1.26)

Menezes dos Santos e Leonor Virgínia Accioly Menezes, Isa Alves de Oliveira e Arnaldo
de Oliveira;

Ter 19: Isaias Palermo e Lúcia Helena Cascareja Palermo;
Qua 20: Presb. Denilson Laurentino Sevilha e Cristiane Aparecida da Silva Sevilha,
Roniele de Souza Ximenes e Jaqueline Freitas Dias Ximenes, Ricardo Alexandre
Passos Chaves e Ana Raquel de Mello Chaves;
Sex 22: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inacio, Jasson Soriano de Lima e
Gláucia Macedo de Lima, Rev. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia Pimentel
Boechat Jardim;
Sáb 23: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogério Teixeira Sampaio, Gabriela
da Silva Barbosa e João Heitor Pain de Souza Leão.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)
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#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO AO CORDEIRO DE DEUS.
Convite à Adoração:
Dirigente: “Ora, àquele que é poderoso para
vos confirmar segundo o meu evangelho
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a
revelação do mistério guardado em
silêncio nos tempos eternos,” (Rm 16.25)
Congregação: “E que, agora, se tornou
manifesto e foi dado a conhecer por meio
das Escrituras proféticas, segundo o
mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações,”
(Rm 16.26)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27)
52 HNC -“Glória e Coroação”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO DE DEUS.
Leitura Uníssona: “Cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria.”
(2 Co 9. 7).
Marcha da Fidelidade: Consagração da
Vida e Bens ao Senhor.
104 HNC - “Linda Melodia”
Oração de Consagração

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da série: “Alcançados para
Alcançar: A obra de Cristo para
Relacionamentos Saudáveis.”

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

IV – INTERCESSÃO PELA MEDIAÇÃO DO
CORDEIRO DE DEUS.
Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos
na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça.” (1 Jo 1. 7 e 9)
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
136 HNC - “Rocha Eterna”
Cântico: Oferta de Amor
Ministração do Vinho
88 HNC - “Amor Perene”
Cântico: "Doce Presença"

Mês de aniversário da Junta Diaconal –
156 anos servindo ao Senhor.
O mês de julho é um mês muito alegre
para a Junta Diaconal, fundada em julho de
1866. Em comemoração, convidamos a Igreja a
participar da programação preparada pela JD
para todos os irmãos.
Programação:
24/7 - Especial Quarto com Deus, às 17h.
31/7 - Domingo com a manhã de atendimentos
e orientações médicas e jurídicas com
profissionais da nossa Igreja. De 9h às 13h.
Momento de gratidão pelos 156 anos da Junta
Diaconal no culto das 19h.
Reserve esses dias e participe!
SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

VI – SERVINDO AO CORDEIRO
VENCEDOR COM ALEGRIA

Leitura Bíblica: Ef 2.1-10
Presb. João Bastos
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Cântico: "Glória pra Sempre!"
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Reunião Depto. Ebenézer – Reunião dia 20
de julho, às 14h30min na Igreja, sala do
Conselho.
Reunião Depto. Helen Simonton – Reunião dia
20 de julho, às14h30min, na casa da sócia Célia.
Reunião Jerusalém e Maria Reis – Reunião
dia 21 de julho, às 14h30min na casa da
Elenice Soares.
Vem aí ! Encontro com as Amigas – Dia 23
de julho (horário a confirmar), promoção
Federação Redentor.
SAF RIO Turistando – Dia 26 de Julho, às
14h30min, no Centro Cultural Oi Futuro,
seguido do Artigrano Padaria Artesanal.
Maiores informações com sua coordenadora.
Promoção secretaria de Cultura.
Contribuição Anual 2022 – Valor: R$ 36,36.
Privilégio e dever de cada sócia contribuir para
o desenvolvimento das SAFs em todo o Brasil.
” Porque dele, e por meio dele, e para ele são
todas as coisas.” Rm 11. 36.

Pastorais
III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO
CORDEIRO DE DEUS

Reunião Depto. Dorcas – Reunião hoje, às
16h30min na Igreja. Contamos com a presença
de todas as sócias. Será uma tarde abençoada.

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

Poslúdio
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#sociedades e ministérios
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Culto Matutino 10h30min
Pastorais

Prelúdio
I – ADORAÇÃO

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE” (Filipenses 4:13)
“Reconectando” (Filipenses 3: 13 e 14)
Reunião Ordinária de julho – Será terça-feira
dia 26, às 20 h no Salão Álvaro Reis. Teremos a
participação do Rev. Cláudio Aragão. Venha
receber a instrução da Palavra para sua família.
EBD - Classe da Família – Esta é a classe de
estudo direcionada ao encontro de casais.
Àqueles que têm possibilidade, considerem
participar deste momento de aprendizado e
crescimento espiritual. Estamos realizando o
curso “DE BEM COM A VIDA”, às 9h, na sala
Myrian Duffrayer.
Coral Edineia Bastos – Ele está na ativa!
Venha cumprir seu chamado de adorador
fazendo parte do nosso coral. Para maiores
informações procure a diretoria ou Pb. João
Bastos.

Hoje! Nossa devocional! – Mensagem da
nossa amada missionária Leninha! Venha
participar e convide um amigo. Esperamos por
você às 17h30min.
Acampamento de Inverno da UPA Rio –
Tema: "Seja forte e corajoso!" As inscrições
acabaram. Mais para frente passaremos os
horários de saída do ônibus. Orem pelo nosso
acampamento, passaremos tempos
abençoados em comunhão e muita Palavra de
Deus! Maiores informações pelo instagram da
@upario.
Campanha do Dia dos Avós no Abrigo em
Bananal – Durante o Acampamento estaremos
visitando os idosos no Abrigo e levando a
Palavra de Deus, louvor e muito carinho.
Pedimos a colaboração de todos os
adolescentes, pais, familiares e amigos para
doarem Fraldas M, G e EX e luvas tamanho M e
G. Contamos com vcs!
4º RECITAL DO CORO DO SÍNODO

Aniversário de Bodas – O ECCC se
congratula com os casais que aniversariam
nesta semana! Relembre as conquistas a dois
com um dia de alegria e gratidão! Parabéns e
que Deus seja louvado pelo seu casamento!
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O Evento acontecerá no dia 27/07 (quarta-feira), às
19h na Catedral Presbiteriana do Rio, sob a
regência do Maestro Ilem Vargas, secretário de
música do Sínodo do RJ. Presencial e transmissão
pelo canal do YouTube da Catedral Rio. Teremos o
privilégio de adorar a Deus e de ouvir boa música.
Venha ou acompanhe com a família!

#liturgia

Litania de Adoração:
Dirigente: “Pelo que Davi louvou ao Senhor
perante a congregação toda e disse: Bendito
és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso pai, de
eternidade em eternidade.” (1 Cr 29.10)
Congregação: “Teu, Senhor, é o poder, a
grandeza, a honra, a vitória e a majestade;
porque teu é tudo quanto há nos céus e na
terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste
por chefe sobre todos.” (1 Cr 29.11).
Todos:“Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força e
poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. Ao único Deus, nosso
Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor
nosso, glória, majestade, império e
soberania, antes de todas as eras, e agora,
e por todos os séculos. Amém!”
(1 Cr 29.12; Jd 25).
14 HNC - “Louvor”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Cerimônia de Bodas de Ouro
III – CONTRIÇÃO
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra.” (2 Cr 7.14)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Salmo 3.1-8
Presb. Iaco Lobo
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da série: “Adoração,
Estilo de uma nova vida ”.

II – GRATIDÃO
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.” (Hb 11.4).

V –DEDICAÇÃO
Cântico: Perto Quero Estar
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Marcha da Fidelidade: Consagração da
vida e bens ao Senhor
32 HNC - “O Deus Fiel”
Oração de Consagração
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