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Eles Estiveram com Jesus

“Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que
eram homens iletrados e incultos, admiraram-se; e
reconheceram que haviam eles estado com Jesus.”

(Atos 4:13).

O apóstolo João registrou de forma
indelével a sua experiência com Jesus:

“O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o
que temos visto com os nossos próprios olhos; o que
contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com

respeito ao Verbo da vida.” (1 João 1:1).

Eis uma geração que andou com o Senhor, comeu com Ele, viu os Seus milagres e
ouviu os Seus ensinamentos. Foram homens e mulheres, a maioria deles iletrados,
camponeses, pescadores. Outros, poucos, porém, da alta sociedade; mas todos
indistintamente marcados de forma profunda pelo nosso Salvador.

Todavia, no texto em epígrafe, o testemunho vem daqueles que não criam no Senhor
Jesus. O sinédrio estava reunido para escorraçar os mensageiros das boas novas. Pedro e
João haviam sido encarcerados e “no dia seguinte” as autoridades, os anciãos e os escribas
se reuniram em Jerusalém. Estavam possuídos de ódio porque Cristo havia sido crucificado,
mas a “seita dos Nazarenos” (Atos 24:5) avançava em fé. Eles reputavam que, segundo o
parecer de Gamaliel, deveriam “dar de mão a estes homens,” deixá-los; porque, se este
conselho ou obra vinha de homens, ela iria, com certeza perecer (Atos 5:37). Esta era a sua
expectativa, mas não podiam apenas aguardar; eles queriam agir para calar a Igreja.

E foi exatamente diante do sinédrio e de uma atmosfera hostil que Pedro e João
testemunharam: “Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse...” E ainda, “... Julgai se é justo
diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; porque não podemos deixar de falar das coisas
que vimos e ouvimos.” (Atos 5:8 e 19-20)

O que chama a atenção no reconhecimento do sinédrio de que Pedro e João falavam
ousadamente porque, certamente,  estiveram com Jesus é o fato de que há aproximadamente
dois meses antes deste episódio eles estavam reunidos com as portas trancadas com medo
dos judeus (João 20:19). Mas agora esses mesmos homens podiam dizer: “olha para nós”
(Atos 3:4) e “não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos” (Atos 5:20).
É surpreendente a mudança de atitude desses homens de medrosos para intrépidos e de
acovardados para soldados de linha de frente.

Os doces desígnios de Deus

Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça… (Gálatas 1.15).

Reflita sobre a conversão de Paulo, a soberania de Cristo e a relação dos pecados de Paulo com
a sua salvação.

Paulo disse: Deus “me separou antes de eu nascer”. E então, no caminho de Damasco “me
chamou pela sua graça” (Gálatas 1.15). Isso significa que, entre o nascimento de Paulo e seu chamado
no caminho de Damasco, ele era um instrumento de Deus já escolhido, porém ainda não chamado
(Atos 9.15; 22.14).

Isso indica que Paulo estava batendo, aprisionando e assassinando cristãos como um missionário
escolhido por Deus, que em breve seria feito um cristão.

“Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente,
grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegues?” (Atos 22.6-7).

Não havia como negar ou fugir. Deus o havia escolhido para isso antes dele nascer. E agora
Deus o tomaria para si. A palavra de Cristo foi soberana. Não houve negociação.

Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer (Atos
22.10).

Damasco não era a vontade final e livre de Paulo cedendo a Cristo após décadas de vão esforço
divino para salvá-lo. Deus teve um tempo para escolhê-lo (antes dele nascer) e um tempo para chamá-
lo (no caminho de Damasco). Paulo cedeu quando Deus chamou.

Logo, os pecados que Deus permitiu entre o nascimento de Paulo e seu chamado eram parte do
plano, já que Deus poderia ter agido antes como o fez em Damasco.

Nós temos alguma ideia de qual deve ter sido o plano para esses pecados? Sim. Eles foram
permitidos por você e por mim — por todos os que temem ter pecado a ponto de serem excluídos da
graça. Aqui está a forma como Paulo relaciona os pecados dele a você:

“A mim, que, noutro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia…
por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus
Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida
eterna” (1 Timóteo 1.13, 16).

Oh, quão doces são os desígnios de Deus na soberana salvação dos pecadores endurecidos!

Devocional diário, John Piper

Ore com a gente: Hoje nossa UMP está em Bananal - SP, conduzindo o acampamento da igreja.
Pedimos que você que nos acompanha continue em oração pra que Deus aja de forma sobrenatural
neste lugar. Que vidas sejam resgatadas, libertas, restauradas, transformadas e renovadas pelo poder do
Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo! Reserve um momento e nos cubra com sua oração. Deus o
abençoe!
Culto Jovem: Informamos que não haverá Culto Jovem dia 03 de março. Continue nos acompanhando
para mais informações através de nossas redes sociais: facebook.com/umprio e no Instagram: @umprio.
#VemPraUMP
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E por que eles mudaram tanto? As Escrituras afirmam o que aconteceu com eles:
“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; de repente, veio do céu um
som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas
entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.” (Atos 2:1-4)

Jesus havia prometido: “Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” (Atos
1:8).  Esta promessa era histórica e escatológica, pois por um lado, os Seus discípulos
receberiam poder; por outro, todos as Suas ovelhas seriam revestidas deste poder do alto.

        Isso pode ser constatado em várias de suas falas:

“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.” (João
20:29).

“Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da
sua palavra.” (João 17:20).

“Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha
voz; então, haverá um rebanho e um pastor.” (João 10:16).

Novamente, de forma histórica e escatológica, Jesus declarou: “No último dia, o
grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.  Quem crer em
mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito
que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus
não havia sido ainda glorificado. (João 7:37-39)

E Paulo também nos exorta: “Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas
enchei-vos do Espírito.” (Efésios 5:18).

De tudo o que falamos aqui a conclusão peremptória é: Nós não vimos o Senhor
Jesus de forma física, como João afirma ter tido o privilégio de ter ouvido, visto e tocado
com suas próprias mãos (1 João 1:1). Mas nós O vimos com os olhos da fé e fomos
batizados pelo Espírito Santo. A mesma intrepidez que estava sobre Pedro e João, e os
demais apóstolos, e fez com que o sinédrio reconhecesse que eles estiveram com Jesus;
também está sobre nós.

Devemos, portanto, aprofundarmo-nos em oração e leitura da Palavra de Deus e
buscar uma experiência espiritual poderosa e transformadora para que o mundo creia.

Há um cântico espiritual que afirma assim:

Abra os olhos do meu coração,
Abra os olhos do meu coração,
Quero Te ver, quero Te ver, Senhor!
Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória.
Derrama teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo!
Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória.
Derrama teu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo!

A pergunta a cada um de nossos leitores é: Você tem estado com Jesus? O que o
mundo vê quando olhar para você? E mesmo os “sinédrios” atuais, eles reconhecem que
você esteve com Jesus?

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Notícias Gerais

Bem-vindo, Caro Visitante, à Catedral
Presbiteriano do Rio
Sua presença entre nós alegra-nos
imensamente. É um privilégio tê-lo (a)
conosco. A Igreja-Mãe do Presbiterianismo
Nacional o(a) acolhe com amor fraternal e
carinho. Sinta-se como se estivesse em sua
própria igreja. Adoremos juntos ao Senhor!

Nasceu o pequenino Bento do Valle
Maia
Filho de Thiago Maia Ferreira Cavalcanti  e
Luísa Valle Espindola, o primeiro netinho
de Adriana Maia e Rev. Isaías Cavalcanti, no
dia 23 de fevereiro, com 52,5 cm e  4, 03kg
Kg. Deus seja louvado por esta maravilhosa
obra. A família agradece as incessantes
orações dos amados e queridos irmãos com
quem compartilhamos a alegria e felicidade
de ver os filhos dos filhos. Glórias a Deus!
“Herança do Senhor são os filhos; o fruto
do ventre o seu galardão” (Sl 127.3).

Celebração da Ceia do Senhor
A ceia é sacramento e memorial da morte e
ressurreição de Cristo. É momento de
profunda comunhão com Deus e com
nossos irmãos, a família da fé. A nossa Igreja
celebra a ceia nos seguintes dias:
- 1º domingo - Culto matutino, às 10:30h; -
2º domingo - Culto devocional, às 8h;
- 3º domingo - Culto vespertino, às 19h.

Acampamento da Igreja
Sob a direção da nossa UMP, acontece
desde o dia 24 (sexta-feira) até o dia 1 de
março (quarta-feira), no Vale de Bênçãos em
Bananal – SP. Os preletores são Rev. Jorge
Patrocínio, Rev. Renato Porpino e Miss.
Leninha Maia. São dias abençoados com
palestras, comunhão e lazer. Oremos pelos
participantes.

Cultos na Igreja
Devido as dificuldades de transporte no
centro da cidade, não haverá culto hoje à
noite. Na próxima quinta, às 18:30h, teremos
culto com louvores e estudo bíblico.
Participe!

TREINAMENTO ANUAL DE
LÌDERES – Estaremos iniciando, dia 06/
MARÇO, a 3a Turma de Treinamento de
Líderes, com aulas às segundas-feiras, das
19:30h às 21:00h, no Salão Álvaro Reis. São
apenas 12 aulas. Mesmo que você não
pretenda liderar um grupo, PARTICIPE,
faça a sua inscrição! Quanto mais pessoas
conhecerem a visão desse trabalho, melhor!
As inscrições podem ser feitas no
Espaço ECOS, na Cantina, logo após os
cultos. Esperamos você lá! 

Apascentando o Povo de Deus
Foram realizadas várias visitas a hospitais,
abrigo e residência.
1 – Diác. Ciro de Souza (Policlínica
Botafogo);
2 – Denise Noronha (Hospital Quinta D’or);
3 - Presb. Eli Simões (Hospital São Vicente
de Paulo - Tijuca);
4 – Presb. Américo Barros e Noêmia
(Residência);
5 – Eunicy Donald (Cati-Jacarepaguá).
Oremos por estes queridos irmãos e irmãs!
6 - Elisa e Tiago e seu lindo bebê, Bento.
(Perinatal-Barra)

Precisamos de Voluntários Para a Equipe
de Filmagem - Todos os dias a nossa equipe
se dedica a filmar os cultos para que mais
pessoas tenham a possibilidade de acompanhar
os cultos pela internet. Muitos estão distantes
do Rio ou até mesmo hospitalizados. Os
testemunhos são diversos. Por isso, a
transmissão é um veículo importantíssimo de
evangelização. E estamos precisando ampliar
a nossa equipe. Venha fazer parte da escola.
Maiores informações com o Presb. Luís
Alberto, Diác. Marcelo Freitas ou Leninha.

Acampamento de Páscoa Oásis
É simplesmente maravilhoso! Venha participar
conosco! Serão dias de ministração da Palavra
do Senhor aos nossos corações, comunhão,
descanso e muito bate-papo. As inscrições
estão abertas com a Diretoria do Oásis.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 27: Lucas 11.5-13
Terça-feira 28: Filipenses 4.4-9
Quarta-feira 01: II Coríntios 5.14-21
Quinta-feira 02: Salmo 107.1-9
Sexta-feira 03: Gênesis 16.7-13
Sábado 04: Marcos 3.31-35
Domingo 05: I Samuel 1.9-18

MOTIVOS DE ORAÇÃO

“...Orai uns pelos outros, para serdes
curados...” (Tg 5.16)

1 - Saúde:  Abimael Silva, Edineia Bastos, Presb.
Sebastião Bueno, Presb. Josmar Smith, Samuel
Gonçalves Dias, Diác. Jamil Abdo, Ester Botelho
Alves, Denise Noronha, Diác. Ciro de Souza

2 - Outros Motivos: Acampamento da Igreja, UMP,
Congregação Cristo Redentor, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Letícia Pimentel Boechat Leite, Lidice Rocha Rodrigues, Lívia Cristina Monteiro de Carvalho
Santos, Myriam Andres Cruz Machado, Rosilmar Rosa Souza dos Santos.

Seg 27: Dirajaier da Costa Maia dos Santos, George Gabriel Farias Pereira de Souza, Heidi Coutinho
Machado, Kelvin Bragança, Marlene Jerônymo Eckhardt.

Ter 28: Enzo Falqueto, Igor Nunes de Oliveira Souza, Luca Falqueto, Lúcio Mario da Silva Maia.

Qua 01: Ana Cláudia Pereira de Aráujo, André Luiz de Almeida Barbosa, Danielle Oliveira de Paula,
Débora Sales Dantas, Denise Corrêa de Sousa, Eliane de Oliveira Maia dos Santos, Euclydes Hermes de
Souza, Gabriela de Souza Bigh, Isadora Abdo de Campos, Moacir Menezes da Fonseca, Diác. Paulo
Roberto Novais Ladeira, Rejane Costa Queiroz, Stefano Coutinho Stefanon.

Qui 02: Daniel do Nascimento Rocha Conceição, Kamilla Botelho Fusco, Marcelo de Miranda Ferraz,
Maria Vilma Souza dos Santos, Raimundo Plácido Filho, Ranilton Marcos de Aquino, Severino Gomes
da Silva, Thiago Luna de Oliveira, Yolanda Lima Lobo.

Sex 03: Alan Patrick Ribeiro Adan, Deorides Carvalho de Souza, Márcia Von Der Way Teixeira Machado,
Maria de Jesus Lauriano de Sousa, Rafael Ângelo Batista da Silva.

Sáb 04: Adalberto Rodrigues Guerra, Adriana de Sousa Dias Macedo, Ana Carolina Guarçoni, Arnaldo
José Santa Cruz, Ednalda da Cruz Rodrigues, Diác. Humberto Vitorino da Silva Pereira, Luceni
Ribeiro Rodrigues, Luciana de Oliveira Martins, Marta Maria Carmo Bittencourt.

Aniversário de Casamento

Hoje: Fatima Elisabete Pinto Yamaoka e Alexandre Tomoiki Yamaoka, Fábio Farias Gomes e Daniela
Matera do Monte Lins Gomes.

Seg 27: Vera Lúcia Miranda de Freitas e Ronaldo Rogério Marques de Freitas, Presb. Dário Queiroz
Porto e Rosângela da Silva Porto, Willians Matos de Almeida Araújo e Gladys Solange Silva Araújo.

Ter 28: Abimael Silva e Kédma de Oliveira Silva.

Qua 01: Quênia Baptista de Carvalho e José Carlos de Carvalho.

Sex 03: Diác. Sérgio Branco Pereira e Cilene Alves de Oliveira.

Sáb 04: Marcos Leonardo de Mello Costa e Kátia Leidens Tajra.



Escalas e Plantões

DINÂMICA DA IGREJA
 Esteja  conosco  durante toda a semana

  Domingo:
7h - Ministério de Intercessão no Templo.
8h - Culto Devocional.
9h - Escola Bíblica Dominical.
10:30h - Culto Matutino.
19h - Culto Vespertino.

Segunda-feira:
  12h - SAF na Oficina Maria Reis.
  18:30h - EBD na sala da UPH.
  19h - Ministério de Intercessão.
  19h - OÁSIS, no Salão Álvaro Reis;

Quinta-Feira:
18:30h - Culto
12h - SAF na Oficina Maria Reis;

PROGRAMA DE RÁDIO

Domingo, 10h - 93.3 FM -

Contato Secretaria IPRJ:
e-mail da Igreja:

secretaria@catedralrio.org.br.
Aline Batistone e Raul Vargas Filho

Escalas e Plantões

Pregações: Hoje – 10:30h: Rev. Isaías Cavalcanti
Próximo Domingo – 8h: Rev. Jorge Patrocinio; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev.
Isaías Cavalcanti
Presbíteros: Hoje – 10:30h: Rolf Hinden;
Próximo Domingo – 8h: Walter José; 10:30h: Adibe Santos; 19h: Altair Bazeth.

Junta Diaconal: Hoje - Equipe A – Mário Sérgio, José Arteiro, Antônio Renato, João
Henrique, Adolfo Correia, Marcelo Freitas, Jamil Abdo, Nelson de Paula, Charles Mattos,
Tiago Trindade, Aux. de Diac. Rosibeti Silva.
Púlpito – 10:30h: João Henrique; Quinta -feira: José Arteiro e Antônio Renato.

Próximo Domingo: Equipe B – Leandro Trindade, Antônio Gouvêa, João Márcio,
Roberto Azeredo, Marcelo Magalhães, Willians Araújo, Jorge Gorne, Jerson Ferreira, Aux.
de Diac. Iracema Ferreira, David Pereira, Jerson Ferreira Neto.
Púlpito – 8h: Willians Araújo; 10:30h: Jorge Gorne; 19h: Jerson Ferreira; Quinta -feira:
Aux. de Diac. Iracema Ferreira e David Pereira.

Recepção: Hoje – Manhã: Eleny Silva, Evanilde Rodrigues.
Próximo Domingo – Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Robrigues, Cleizi de Souza.
Noite: Rosa Lúcia.

Equipe de Áudio: Hoje – Carlos Cândido, Newton Alvarez, Tiago Trindade.
Próximo Domingo – Luiz Henrique, Gabriel, Leonardo Sayão.

Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Henrique, Carlos Nascimento.

Próximo Domingo:
Manhã: Valdir, Luciano, Pedro Bragança.
Noite: Pedro Henrique, Luciano, Pedro Bragança, Ricardo Cunha.

Música: Hoje – 10:30h: Ilen Vargas/João Bastos.

Próximo Domingo – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h:
Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor Shekinah.



Culto Matutino - 10:30h

Liturgia

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

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.” (I Crônicas 29.10)

Mulheres: “eu, 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.”
(I Crônicas 29.11)

Homens “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.” (I crônicas 29.12)

Coral: “Bendirei o SENHOR em todo o
tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Salmo 34.1)

Dirigente: “Gloriar-se-á no SENHOR a
minha alma; os humildes o ouvirão e se
alegrarão.” (Salmo 34.2)

Todos: “Engrandecei o SENHOR comigo,
e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.”
(Salmo 34.3)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor”

Oração de Adoraçã
Solista: Ilen Vargas

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: 1 Coríntios 9.6-7

114 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilho Celeste”

Oração de Consagração: Diác. João
Henrique.

Pastorais

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Motivos de Oração

Solista: Ilen Vargas
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Ezequiel 11.19 e 20 - Presb.
Rolf Hinden.
Solista: Ilen Vargas

TEMA DO DOMINGO:
“O Transplante Divino”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Recebi um novo Coração”

Recebi um novo coração do Pai
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus!
Como fruto deste novo coração
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençôo, meu irmão,
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos corpo, e assim bem ajustado
Totalmente ligados, unidos,
Vivendo em amor
Uma família sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!

Uma família, vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo

Eu preciso de ti, querido irmão, precioso
és para mim, querido irmão!
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso
és para mim, querido irmão!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Sociedades Internas
sua vaga para se inscrever e parcelar em 8 X
R$ 202,50 (cheques pré-datados, sendo o
primeiro cheque para o dia 5 de Março).
Após essa data, o investimento passará a ser
em até 7 parcelas. Não deixe para a última
hora. Fale com o casal procurador, Marcelo
e Patrícia, ou qualquer casal da Diretoria e
garanta sua vaga.

64º ECCC – Preparatórias: Em 11, 18 e
25 de abril teremos as Reuniões
Preparatórias para o 64º Encontro que vai
ocorrer de 28 a 30 Abr. Programe-se, pois
a preparação espiritual, nessas reuniões, é
condição para participar do Encontro.
Casais que tiverem dificuldade em participar
de todas as reuniões preparatórias e da
Vigília, procurem, antecipadamente, o Casal
Presidente, para estudar a excepcionalidade
de cada caso.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Que seja
eterno esse amor conjugal e, que esse vínculo
divino, se renove a cada dia!

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize
suas informações junto à secretaria do
ECCC através do e-mail:
“eccc@catedralrio.org.br”, dessa forma
Você continuará recebendo os informativos,
convites e notícias do ECCC corretamente
e com pontualidade.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento: Naufragados: à espera
de um resgate!- As inscrições do nosso
Acampamento de Verão foram encerradas!
Caso você não conseguiu se inscrever para
este acampamento, se programe para não
perder o nosso Acampamento de Inverno!
Nossa partida está programada para 13:00,
na quarta feira (01/03) e a na volta,
chegaremos na Catedral por volta das 20:00,
no domingo (05/03). Prepare o seu coração
para viver dias incríveis e abençoados! 

Orações- Mesmo não indo no
acampamento, gostaríamos da sua ajuda
através da sua oração. Coloque nossa
liderança, nossa programação,
nossos acampantes, equipantes e tios nas suas
orações, pedindo também para que almas
sejam alcançadas nesse acampamento. Sua
oração é muito importante para nós. 
 

Devocionais  - Neste domingo, não
teremos nossa devocional por conta dos
acampamentos, mas fique atento pois as
nossas devocionais voltam com todo o
vapor depois do nosso acampamento! 
 

Informações - Para mais informações
sobre o acampamento e outros eventos,
curta a página da UPA - Rio no Facebook!
Também estamos presentes nas redes do
Snapchat (upario) e Instagram
(upa.rio)! http://www.facebook.com/
UPArio 

OÁSIS
Almoço na cantina: Dia 05/03/2017
às12:00h. Momentos de confraternização
do Oásis. Vamos fazer novos amigos!

Reunião de oracão: Dia 06/02/17 às 19h.
Participe da nossa reunião de oração.
Estaremos orando em favor da nossa igreja,
família e país. Não falte!

Grupo de louvor: Dia 06/02/17 às 16:15h.
Seja mais um integrante do nosso grupo de
louvor! Venha adorar ao Senhor com
cânticos! Não falte!!

Tarde de Técnica vocal: Dia 10/03/2017
às 17h. Você não pode perder esta
oportunidade! Participe deste intensivo de
técnica vocal, com o regente Ilen Vargas, e
o prof. Daniel Schmidt, para aprender e
aplicar!

Movimento Oásis convida!!
Acampamento 2017!! Semana Santa!!  O
filme da sua vida não acabou! Você já se
inscreveu? Estaremos reunidos no AVB
Acampamento Vale de Bênçãos dos dias
14/04 a 16/04. As inscrições estão abertas.
Participe! Aproveite a oportunidade do
parcelamento!! Investimento: R$300,00.



Sociedades Internas
JUNTA DIACONAL

“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Reunião de Oração - Na última segunda-
feira, dia 20/02, tivemos nossa abençoada
Reunião de Oração. Tempo de meditar na
Palavra de Deus, de interceder por vidas e
por situações que nos afligem, mas também
de agradecer pela ação misericordiosa e
bondosa de Deus para conosco. Esta é uma
oportunidade ímpar para que a Junta
Diaconal esteja junta, de joelhos aos pés do
Senhor. Junte-se a nós!

Banco de Oportunidades - Nossa Junta
Diaconal está elaborando um banco de
oportunidades, visando levantar dentro de
nossa comunidade os candidatos à vagas de
emprego e prestadores de serviços, e
pesquisar no mercado e dentro da nossa
comunidade oportunidades de emprego e
serviços. Estejam em oração por essa
iniciativa, pedindo ao Senhor
direcionamento, visão e oportunidades para
enfrentar com muito trabalho os momentos
de adversidade.

Visita e Oração – Nossos Diáconos
Gerbe, Jamil, Ondina, Francisco Franco e
Manoel Vilas encontram-se enfermos, assim
como outros irmãos de nossa Igreja e
familiares. Que o Senhor nos use como canal
de bênção e refrigério para esses irmãos,
através de nossas orações e súplicas, e
também de nosso amor e cuidado. Se Você
tomar conhecimento de algum irmão que
está precisando de visita informe à Junta
Diaconal.

Atendimentos e Segurança - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, na
grande maioria dos atendimentos não é
necessário empregar recursos financeiros,
mas informação, orientação e principalmente
a Palavra de Deus. Caso alguém lhe faça
um pedido de auxílio, não dê
dinheiro!, Primeiro ore com este irmão, e
em seguida o encaminhe a um Diácono, o
caso será analisado e tratado com respeito,
amor e cuidados devidos. 

Culto ao Senhor - Seja Muito Benvindo à
Casa de Deus. Entre para adorar, louvar, orar,
se alimentar da Palavra de Deus e ter
comunhão com seu Irmão. Aproveite esse
momento precioso ao máximo, e permita que
o seu Próximo também tenha o mesmo direito.
Coloque seu celular em modo silencioso, evite
conversas desnecessárias, conecte seu coração
nos louvores, nas orações e na mensagem, e
seja muito abençoado!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Anote em sua agenda - a reunião plenária
do mês de março, será dia 9 de março ,
onde será comemorado o aniversário da
SAF. Venha agradecer a Deus por mais um
ano de bênçãos recebidas.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!
Reunião de Estudo e Oração – será no
dia 14 de março, quando teremos a
oportunidade iniciar o estudo sobre “A
Armadura de Deus”. Veremos como estar
cingidos com a verdade e revestidos com a
couraça da justiça, calçando nossos pés na
preparação das boas novas, e protegidos
com o escudo da fé. Assim, com a graça de
Deus, os dardos inflamados do maligno que
se lançam constantemente contra nós, e
nossa família, serão anulados. Para uma boa
construção, precisamos de uma boa base
firmada na Palavra do Senhor e na oração.
Invista na base espiritual da construção de
sua família!

XXI RECCC – INSCRICÕES ABERTAS!
- De 20 a 22 de outubro de 2017, no Hotel
Atlântico Búzios. Preletor: Rev Roberto
Teixeira Santos (Pastor Beto). Ele é pastor
do Ministério de Família da 8ª Igreja
Presbiteriana de B.H (Minas Gerais), igreja
do Rev. Jeremias Pereira. Se programem
para curtir um final de semana especial com
seu cônjuge e irmãos em Cristo. Como? Se
inscrevendo agora! Pois além de garantir a


