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1. Ninguém há na terra como ele -  Geralmente, pensa-se que Jó viveu no tempo
dos patriarcas. Os fatos que sugerem isto são vários: a longevidade de Jó; as suas riquezas
eram calculadas em termos de gado; ele era sacerdote da sua família, como Abraão, Isaque
e Jacó; o uso frequente do nome de Deus El Shaddai; a ausência de referências à lei ou à
história de Israel. A data não é precisa, mas o local em que habitava sim. A terra de Uz que
é mencionada apenas 2 vezes fora do livro de Jó (Jr 25:20 e Lm 4:21). O texto de
Lamentações claramente associa Edom e povo da descendência de Esaú com Uz. Edom
era situado a sudeste do Mar Morto, a sul do ribeiro de Zerede. Destes informes é notório
o fato de Deus mesmo dizer que Jó era inigualável diante de seus contemporâneos e
conterrâneos.

2. Homem íntegro e reto - Integridade e retidão andam de mãos dadas. Quem
cultiva uma dessas virtudes, frequentemente cultiva também a outra. A Bíblia nos revela
que Deus ama a integridade e a retidão, e tem promessas grandiosas para quem cultiva
essas virtudes: Integridade (Jó 8.20; Sl 18.25; Sl 37.37; Pv 19.1) e retidão (Sl 7.10; Sl 11.7; Sl
119.1; Pv 14.2; Ef 4.24). Integridade é sinônimo de honestidade, sinceridade, coerência entre
o interior e o exterior, inteireza. Retidão é consciência, honradez, probidade, seriedade, levar
uma vida sempre buscando o bem, tanto próprio como do próximo; não cultivar o
desejo de fazer o mal, de prejudicar os outros, nem buscar o benefício pessoal às custas de
outrem. Deus fala de Jó como sendo um homem íntegro e reto.

3. Temente a Deus - A Bíblia afirma que “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria” (Pv
9:10). Em Êxodo 3:6 o Senhor apareceu a Moisés no meio da sarça ardente: “Moisés escondeu
o rosto porque temeu olhar para o Senhor.” Temor é uma santa reverência com a consciência
tomada da realidade da discrepância entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do
homem. Mas há uma diferença entre “temor” e “ter medo.” O Apóstolo João afirma que o
perfeito amor lança fora todo o medo (1 Jo 4:18) e que pelo sangue de Jesus entramos com
intrepidez [i.é, confiança] na presença do Senhor (Hebreus 10:19): “aproximemo-nos, com sincero
coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.”
(Hebreus 10:20). O temor faz o homem aproximar-se de Deus e fugir do pecado; o medo
faz o homem fugir de Deus e aproximar-se do pecado. Verdade confirmada em João 3:20-
21: “Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas
as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus.”

4. Que se desvia do mal -  Jó era íntegro, reto e temente a Deus; consequentemente
ele se desviava do mal. Deus se “impressiona” com o fato de que Jó dava voltas para não
encontrar-se com o mal. A Bíblia afirma que nós devemos fugir da impureza (1 Co 6:18)
e também nos abster da aparência do mal (1 Ts 5:22). E ainda: “Bem-aventurado o homem que
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores.” (Sl 1:1)

Em suma, o Salmista fala de uma verdade que se aplica a Jó e a todos aqueles que
querem santificar-se para agradar o Senhor: “Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu
coração” (Sl 37:5). Jó agradou ao Senhor e foi achado digno de tamanha confiança pelo
Altíssimo. O segredo de tamanha fé e grandiosa santidade de Jó encontra-se em sua
declaração em Jó 19:25-27:

“Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu
corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e

não outros; de saudade me desfalece o coração dentro de mim.”

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Observaste o Meu Servo Jó?

“Perguntou ainda o SENHOR a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém
há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.”
(Jó 1:8)

A Bíblia registra a história de diversos personagens
que foram marcados por um relacionamento especial com
Deus: Enoque  andou com Deus a ponto de ser tomado
para o Senhor (Gn 5:24); Noé  achou graça diante do Senhor
vivendo numa sociedade totalmente ímpia e indiferente
(Gn. 6:8); Abraão  foi chamado “amigo de Deus” (2 Cr
20:7 e Tg 2:23); e Davi  foi chamado um homem segundo
o coração de Deus que faria toda a Sua vontade (At 13:22).

Mas aquilo que Deus afirmou sobre Jó foi certamente
mais especial e suplantou a todos os outros, ficando atrás
apenas do que Deus diria mais a frente a respeito de Jesus, seu Filho unigênito (Mateus
3:17). E não somente isto; mas também muito nos impressiona o fato de Deus ter se
dirigido a Satanás e, acreditamos, com o intuito de envergonhá-lo, conhecedor de todas as
coisas, Deus disse: “Observaste o meu servo Jó?” Deus colocou a vida de Jó no palco celestial
de uma confrontação espiritual porque, conhecedor de todas as coisas, sabia muito bem a
intimidade que Jó tinha com Ele.

Jó era um homem muito especial que levava a sua vida espiritual e a de sua família
muito a sério. Pois a Bíblia afirma que “… chamava Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se de
madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus
filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.” (Jó 1:5)

A santificação era algo imperioso para Jó que, por causa disso, foi aprofundando-
se neste relacionamento até o momento de poder dizer “Eu te conhecia apenas de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem.” (Jó 42:5)

Segue uma pergunta inquietante: Se Deus fosse dar testemunho a seu respeito, o que
Ele falaria de você? O alvo do cristão precisa ser a santificação: “Desejai ardentemente, como
crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação.”
(1 Pedro 2:2). A Bíblia firma ainda: “Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá
o Senhor.” (Hebreus 12:14).

Deus testemunha algumas características espirituais de Jó que são dignas de nota:



Notícias Gerais

Bem-Vindo, Ilustre Visitante
A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro,
Igreja-Mãe do Presbiterianismo Nacional,
o(a) recebe com alegria e o(a) acolhe com
amor fraternal. É um privilégio tê-lo(a)
Conosco juntamente com a sua família. Seja
muito bem-vindo(a)! Adoremos juntos ao
nosso Deus. Há um lugar pra você entre
nós!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 8 de março, às 18:30h.
Pastores e presbíteros estão convocados, e
a Igreja, que é administrada pelo Conselho,
é convidada a orar pelos seus líderes
espirituais.

Ângela Maria de Carvalho Simon – 78
Anos
Amada esposa do presbítero Guilherme
Simon, foi chamada à presença de Deus, a
quem amou e serviu fielmente durante toda
a sua vida. Dama cristã, discreta, elegante,
educada e graciosa. A Cerimônia da
Esperança Cristã aconteceu na terça-feira, dia
28, no Cemitério do Caju, oficiada pelo Rev.
Jorge Patrocínio, com a participação do Rev.
Guilhermino Cunha, Rev. Isaías Cavalcanti,
Rev. Cid Caldas, Rev. Leonardo Sahium, Rev.
Miguel Marques, Rev. Joel Theodoro, Rev.
Wladimir Brito. A Igreja se solidariza com o
presbítero Guilherme Simon, com os filhos
Guilherme, Carlos e Miguel, com os netos,
noras e sobrinha, e pede ao Senhor
consolação e conforto para esta linda família.
Sobre a nossa querida irmã Ângela Simon,
afirmamos como o apóstolo Paulo:
“Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da
justiça me está guardada, a qual o Senhor,
reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente
a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vinda.” (II Timóteo 4.7-8).

Pão Diário
“...porém venho derramando a minha alma perante
o SENHOR.” 1 Samuel 1:15. A oração nos faz
ver as coisas como Deus as vê.

SAF em Ação
A SAF comemora o seu 119º aniversário
no próximo dia 9, quinta-feira, com uma
intensa programação:

* Às 9:30h: Encontro de mulheres.
Palestras e estudos em grupos.
*Às 14:30h: Plenária Festiva.
Comemoração do 119º aniversário da
SAF Rio.

Participe! Será um dia edificante e
abençoador!

Ministério de Intercessão - Vigília de
Oração - Tema: “Colocando os Talentos
em Ação”
Texto básico: “Pelo que todo Israel tinha
de descer aos filisteus para amolar a relha
de seu arado, a sua enxada e o seu machado,
e a sua foice.” (I Sm 13.20). Preparando-
nos para a próxima vigília, estejamos alertas
e em oração, observando os acontecimentos
e com a ajuda do Espírito Santo, orando e
anotando para intensificar o nosso clamor
no período da Vigília. Temos muitas armas
poderosas ao nosso alcance que poderemos
usar, que são elas: Pregar a Palavra,  ensinar
e orientar sobre a Palavra, ORAR, oferecer
ajuda, se compadecer de cada necessidade
do próximo. Nossos talentos  podem ser
usados no serviço do Reino, podendo  ser
usados de imediato. Então, mãos à obra.
Nossa próxima vigília será no dia 31 de
março, com início às 18h, Venha colocar seus
talentos em ação.

Bodas de Estanho
O distinto casal Cilene Alves de Oliveira e
Diác. Sérgio Branco Pereira comemorou
Bodas de Estanho, no dia 3 de março,
celebrando 10 anos de vida a dois abençoada
e feliz na presença de Deus. Parabéns ao
casal e família! Que o amor aumente a cada
dia e a felicidade seja duplicada.

Culto Semanal - Quinta-Feira, às 18:30h
Participe com a sua família. Teremos
louvores e a ministração do estudo:
“Expressões da Religiosidade: A Luta
Espiritual” pelo Rev. Isaías Cavalcanti. Venha
conhecer mais a Palavra e crescer na graça e
no conhecimento do Senhor.

Notícias Gerais

Agradecimento à Igreja
O Diác. David Pereira agradece a Deus, a
Junta Diaconal e ao Coral Canuto Régis
pelas orações por ocasião da cirurgia a que
se submeteu em janeiro. A cirurgia foi bem-
sucedida e ele está em franca recuperação.
Louvado seja Deus por sua saúde e vida!
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor... Ele
é... quem sara todas as tuas enfermidades.”
(Salmo 103.1,3).

Retiro Espiritual da Igreja - AVB
Aconteceu no Vale de Bençãos e foi um marco
na vida de todas as pessoas que ali estiveram.
Liderado pela UMP e com ministrações pelos
irmãos Rev. Jorge Patrocinio, Rev. Renato
Porpino , Miss. Leninha e Seminarista Daniel
Jardim. Deus tratou com cada um de uma
forma específica e pessoal, falando em cada
coração. Foi um tempo sobrenatural, num local
maravilhoso onde desfrutamos do amor e da
bondade de Deus.

Catedral Presbiteriana do Rio fazendo
Missões
“Deus não está procurando grandes homens
e mulheres de fé, mas sim, ele está
procurando homens e mulheres comuns que
confiam na Sua grande fidelidade” (Hudson
Taylor)... A Bíblia nos ensina que é da Igreja
a responsabilidade de executar a obra
missionária, essa responsabilidade é coletiva
(igreja) e individual (eu e você).
    O dever de fazer missões é coletivo, ou
seja, da Igreja local, ou Igreja mãe, que dá
os seus filhos para esta causa nobre.  É
individual, ou seja, compete a cada um fazer
sua parte individualmente, doando, orando,
apoiando e sustentando nossos missionários.
Se queremos ver o mundo alcançado pelo
evangelho, temos que investir nos obreiros
e membros que estão na Igreja e enviá-los
aos perdidos. O Evangelho precisa chegar
às grandes cidades do mundo, bilhões de
pessoas estão envolvidas nas trevas
espirituais. Há um mundo carente e
necessitado do amor de Deus. As verdades
fundamentais do evangelho precisam ser
anunciadas. Seja você parte dessa obra! Seja
você parte dessa bênção!

Primeiro FUTEBOL DA MOCIDADE:
O futebol dos Jovens da nossa UMP
retornará dia 09/03, às 20h. Contamos com
a presença de todos pois será um ótimo
momento de comunhão e descontração.
Para comemorar o retorno, além do futebol,
teremos um churrasco de confraternização.
A sua presença atlética é muito importante!

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,
Cida e Otávio e no dia 23 de fevereiro, com
52,5 cm e  4, 30kg 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. Glória a Deus! “Herança
do Senhor são os filhos; o fruto do ventre
o seu galardão” (Sl 127.3).

TREINAMENTO ANUAL DE
LIDERES – 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! 

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”





Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma,

ao SENHOR.” (Salmo 146.1)

Congregação: “Louvarei ao
SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus,  enquanto eu
viver.” (Salmo 146.2)

Todos: “O SENHOR edifica Jerusalém e
congrega os dispersos de Israel.” (Salmo
147.2)

17 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus Seja Louvado”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM FIDELIDADE

32 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Deus Fiel”

Oração de Consagração: Diác. Jerson
Ferreira Neto.
Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Efésios 1:1-2 - Presb. Walter José.

TEMA DO DOMINGO:
“Santos e Fiéis”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“A paz do Senhor é o Que Nós

Queremos”

A paz do Senhor
É o que nós queremos,
Eu quero para mim e pra você.

O amor do Senhor
É o que dividiremos,
Porque todo esse amor
Não cabe em mim.

Eu quero é lhe dizer
Que Deus gosta de você,
Seja qual for a situação.       (Bis)

As promessas do Senhor
Duram para sempre
E Ele prometeu que vai voltar!

Tudo passará,
Só o amor é eterno,
Eterno como Deus,
O nosso Pai.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical
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Anotações



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração e Louvor:
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.” (Romanos 16.25)

Presbíteros: “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.”
(Romanos 16.26)

Pastores: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos.” (Romanos 16.27)

Coral: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre.” (Hebreus 13.8)

Todos: “Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome.” (Hebreus 13.15)

54 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Chegada do Messias”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Assentado diante do
gazofilácio, observava Jesus como o
povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos
ricos depositavam grandes
quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre,
depositou duas pequenas moedas
correspondentes a um quadrante. E,
chamando os seus discípulos, disse-
lhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do
que o fizeram todos os ofertantes. Porque

todos eles ofertaram do que lhes sobrava;
ela, porém, da sua pobreza deu tudo
quanto possuía, todo o seu sustento.”
(Marcos 12.41-44)

92 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“A Fé Contemplada”

62 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Hino de Gratidão” – 1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Azeredo.

Pastorais

BODAS DE ESTANHO

Cilene Alves de Oliveira e Diác. Sérgio
Branco Pereira

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Josué 3:5 - Presb. Adibe Santos.

Coral Canuto Régis

TEMA DA SÉRIE:
“O Evangelho da Graça de Deus”

TEMA DA MENSAGEM:
“Santificai-vos”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. Acheguemo-
nos, portanto, confia-damente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hebreus 11.6; 4.16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

COMUNHÃO E SANTIFICAÇÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

251 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Pão da Vida”

Cântico
“Calmo, Sereno e Tranquilo”

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.

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 por ele ganhei a vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho

144 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Segurança e Alegria”

Cântico
“Vem Cear”

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.

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.

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.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Como é Precioso, Irmão.”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações



Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvai ao SENHOR, vós

todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)

Congregação: “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!” (Salmo 117.2)

Dirigente: “Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao SENHOR, na
companhia dos justos e na assembleia.”
(Salmo 111.1)

Congregação: “Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os
que nelas se comprazem.” (Salmo 111.2)

Todos: “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Salmo 111.3)

Cântico
“Ao Único”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.

Ao rei, eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor.

Exaltamos a ti, ó Rei Jesus! (2x)
Adoramos o teu nome,
Nos rendemos a teus pés,
Consagramos todo nosso ser a ti. (2x)

Cântico
“Tua Graça me Basta”

Eu não preciso ser reconhecido por
ninguém,
A minha glória é fazer com que
conheçam a Ti.
E que diminua eu,
Pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais.

E como os serafins que cobrem o rosto
diante de Ti,
Escondo o rosto pra que vejam Tua face
em mim.
E que diminua eu,
Pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais.

No Santo dos santos,
A fumaça me esconde,
Só Teus olhos me veem.
Debaixo de Tuas asas
É o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só Tua graça me basta
E Tua presença é o meu prazer!

Cântico
“A Minh’alma Tem Sede”

A minh’alma tem sede de Ti,
Meu espírito anseia por Ti.
Como criança, dependo de Ti.
Tua presença é descanso pra mim,
Alegria e conforto sem fim,
Mais do que tudo, desejo a Ti.

Dia a dia Tu me guias, me revelas Teu amor.
Como posso agradecer tua vida em viver,
Eu desejo estar contigo,
Em teus braços me entregar,
A Ti eu quero sempre adorar.

Eu te amo, ó Senhor, Tu és meu maior amor.
Estou apegado a Ti, exaltar todo o teu ser
É o meu maior prazer.
Já não sei mais viver sem ti!

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra Te adorar

Liturgia

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!

Oração de Consagração: Diác. Leandro
Trindade.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE DE

DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Cria em Mim”

Cria em mim, ó Deus; cria em mim, ó
Deus,
Um coração puro
E renova, e renova um espírito
inabalável.
Derrama sobre nós o Teu Espírito! (2x)

Quero aprender com meus erros
E não mais cometê-los.
Sei que não vai ser tão fácil,
Mas difícil é continuar no erro
E viver no mesmo desespero
E ficar para trás.

Eu quero ser,
Eu quero ser
Um homem segundo
O coração de Deus.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Hebreus 12.1-2 - Presb.
Altair Bazeth.

Cântico
“Coração Quebrantado”

Não só a fé que me faz enxergar,
Nem só o amor que me faz melhorar,

Mesmo a esperança que ajuda a lutar,
Dá-me, ó Senhor, coração quebrantado.

Não só a força pra nunca parar,
Nem só saúde pra continuar,
Mesmo alegria que ajuda a sarar,
Dá-me, ó meu Deus,
Coração quebrantado!

Quebra, Senhor, as durezas em mim,
Toda altivez, todo orgulho e rancor.
Dia após dia transforma-me assim,
Molda-me em vaso de honra, Senhor.
Dia após dia vem tornar-me assim,
Mais parecido contigo!

Dia após dia vem tornar-me assim,
Mais parecido contigo, Senhor!

TEMA DO DOMINGO:
“Olhando para Jesus”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA
 

Cântico
“Deus do Impossível”

Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não
Ou parece que o mar não vai se abrir.

Sei que não estou só
E o que dizes sobre mim
Não pode se frustrar.
Venha em meu favor
E cumpra em mim Teu querer.

Deus do impossível,
Não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta
E me faz prevalecer.
Deus do impossível!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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JUNTA DIACONAL
“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Reunião Ordinária - Convocamos
toda Junta Diaconal para a realização da
Reunião Ordinária de Março, nesta
segunda-feira, 06 Março, às 19h.
Reserve a data, ore, se prepare e venha
com alegria, oferecer ao Senhor o melhor
do seu tempo, dons, criatividade e
disposição. 

Dízimo - ”Trazei todos os dízimos à casa
do tesouro, para que haja mantimento na
Minha Casa, e depois fazei prova de Mim
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se Eu
não vos abrir as janelas do céu, e não derramar
sobre vós bênção sem medida até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes” Malaquias
3:10. Dízimo é ordenança do Senhor, é
compromisso de Fé e de gratidão a Deus.
Aproveite esta oportunidade Hoje!
Participe com Alegria! 

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 Bem-
vindo 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

Dia Internacional da Mulher -
trabalho de Evangelização a partir das
13h30. Maiores detalhes, procure saber
com sua coordenadora.
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Aniversário da SAF Rio -
Programação: 9h30 - Encontro de
Mulheres - 13h30 almoço- 14h30
Plenária festiva - 16h30
Confraternização. Compareça! Se você
for almoçar, inscreva-se hoje mesmo
com sua coordenadora ou Adriana Maia.

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 – INSCRIÇÕES
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 sua vaga para se inscrever e
parcelar em 8 X R$ 202,50 (cheques pré-

datados, sendo o primeiro cheque para
hoje, dia 5 de Março). Após essa data, o
investimento passará a ser em até 7
parcelas de R$ 232,00. 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!

Chorai com os que choram – o ECCC
abraça carinhosamente a Encontreira
Josenilce da Silva Santos (Nilce), em
virtude do falecimento de seu amado
cônjuge Marcelo Mozart Nascimento
Rocha, ocorrido no último dia 24 de
fevereiro. O casal fez o Encontro 57 e
completou, neste ano, 19 anos de enlace
matrimonial. Abraçamos também, o
Encontreiro Presb Guilherme Simon,
nesse momento, também difícil, pelo
falecimento de sua amada cônjuge,
Ângela Maria de Carvalho Simon,
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ocorrido no último dia 27 de fevereiro.
O casal fez o Encontro 11, logo no
início desse Ministério e casados há 58
anos. Rogamos a Deus o consolo, às
famílias e aos amigos enlutados, que só
Ele pode conceder. O Senhor os deu, o
Senhor os tomou, bendito seja o nome
do Senhor. (Jó 1:21b).

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.

OÁSIS
Almoço na cantina: Dia 05/03/2017
às 12:00h. Momentos de
confraternização do Oásis. Vamos fazer
novos amigos!

Reunião de oração:  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 para aprender e aplicar!

Almoço no Lar! Dia 18/03/2017 às
13h. Teremos o nosso Almoço

beneficente em favor do Acampamento
da Semana Santa, na residência da nossa
irmã Edna! Você é nosso convidado.
Participação de R$ 35,00 incluindo
almoço, refrigerante e sobremesas
deliciosas.  Convites à venda.

Tarde Festiva! Dia 25/03/2017 às 15h.
No salão Álvaro Reis. Venha louvar,
adorar ao Senhor, aprender de sua palavra
e confraternizar pois comemoraremos o
Dia Internacional da mulher.

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.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Coral da UPH. Temos vários desafios
para este ano, nossa oração é para que
Deus nos fortaleça e nos anime a
continuar na caminhada. Há muitas
barreiras a serem derrubadas, mas o
trabalho é para o Senhor e temos que
persistir firmes em Cristo e naquilo que
ele nos chamou a fazer.
O coral necessita de novas vozes, venha
fazer parte deste trabalho, e louvar ao
Senhor com a voz que ele lhe deu. Não
perca a oportunidade de servir ao Senhor
e crescer na graça.



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

TEMÁTICA ANUAL:
Cristianismo Reformado:

Vida Cristã e Princípios Absolutos

TEMA BIMIESTRAL:
A Viva Palavra de Deus

Sola Scriptura (Março / Abril)

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“Santificai-vos”

Escalas e Plantões
Pregações: Hoje – 8h: Rev. Jorge Patrocínio; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Isaías
Cavalcanti.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Guilhermino Cunha; 19h: Mis.
Leninha  Maia.

Presbíteros: Hoje – 8h: Walter José; 10:30h: Adibe Santos; 19h: Altair Bazeth.
Próximo Domingo – 8h: André Lima; 10:30h: Assuero Silva; 19h: Carlos Soares.

Junta Diaconal: Hoje - 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: Jerson Ferreira Neto; 10:30h: Roberto Azeredo; 19h: Leandro Trindade; Quinta
-feira: Antônio Gouvêa, João Márcio.

Próximo Domingo: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo
Dowsley, Paulo Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vitor Araújo, George Washington, Daniel
Jardim, José Nei, Luiz Cláudio, Carlos Cândido.
Púlpito – 8h: Luiz Cláudio; 10:30h: Carlos Cândido; 19h: Victor Hugo; Quinta -feira: João
Luiz e Archidemes Campos.

Recepção: Hoje – Manhã: Regina Oliveira, Ednalda Robrigues, Cleizi de Souza. Noite: Rosa  Lúcia.
Próximo Domingo – Manhã: Valéria Gorne, Sônia Cruz. Noite: Creuza Póvoa.

Equipe de Áudio: Hoje – Luiz Henrique, Gabriel, Leonardo Sayão.
Próximo Domingo – Ricardo Dowsley, Victor  Mota, Newton Alvarez.

Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Valdir, Luciano, Pedro Bragança.
Noite: Pedro Henrique, Luciano, Pedro Bragança, Ricardo Cunha.

Próximo Domingo:
Manhã: Piauí, Pedro Bragança, Maria Lúcia.
Noite: Nery, Pedro Bragança, Mateus Levi.

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

Próximo Domingo – 8h: Grupo Soli Deo; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h:
Coral Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 06: Mateus 4.1-11
Terça-feira 07: Jó 41.1-11
Quarta-feira 08: João 11.17-37
Quinta-feira 09: Salmo 37.23-31
Sexta-feira 10: Romanos 6.11-23
Sábado 11: Gênesis 2.1-3
Domingo 12: I João 1.5-10

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.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ana Beatriz Oliveira Bruno Thedim, Ana Paula Leite Fernandes Caseira, Cleide
Souza Gomes, Eduardo Gomes Cardoso, Juracy Adriana, Lorenzo Eller Irineu Calixto,
Luiz Oscar Falqueto, Maria Helena Sathler Gripp, Sarah Cristina da Gama de Lima, Thiago
do Nascimento Rocha Conceição, Wanda Paulo de Souza.

Seg 06: Alvaro de Oliveira Soma, Darlene Gomes da Costa, Isidro Page Fernandez, Jorge
Luis Rodrigues da Silva, Luísa do Valle Espíndola, Maria Eduarda Cristina da Silva Gelme,
Maurício Ricardo Pinho Gomes, Mirian de Souza Queiroz, Sandy Gomes de Oliveira.

Ter 07: Beatriz Vieira Amorim, Dulcinea Leite de Lima, Elaine Ribeiro Gomes da Silva,
Kauê Bonard Franco.

Qua 08: Diác. Albino de Amorim Leite, Ana Clara Pinto de Apocalypses Cordeiro, Cleantho
Fialho Viana, Elias Santos Silva, Ignacio Cezario da Paz Junior, Marcio Tavares Retamero
da Silva, Mariá da Conceição da Silva Porto, Diác. Miguel Cândido da Costa Júnior, Rebeca
Martins de Lima, Thaynara da Silva Botelho.

Qui 09: Antonio dos Santos Penna, Fatima Martins da Silva, Martiniana Lima Santiago,
Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho, Stella Fernandes Dutra Meirelles, Thales Bastos
Mattos dos Santos.

Sex 10: Angela Leite Fernandes Caseira, Arthur Tavares Pereira dos Santos Motta, George
Eike Espirito Santo P. Souza Filardi, Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza, Romero
Teixeira dos Santos, Rosane Perez Faillace.

Sáb 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, Debora Mury
Alves Chueiri, Gisselle de Carvalho França Buraseska, Haydira de Cassia Serra de Melo
Reis, Maria Luiza Seixas Moreira, Théo Luiz de Mattos Couto de Souza, Victor Leadebal
Freitas.

Aniversário de Casamento

Hoje: Presb. Rolf  Hinden e Valerie Anne Elizabeth Ellis Hinden.

Ter 07: Valdir Dal´Evedove e Lilian Silva de Paula Dal‘Evedove.

Sex 10: André Luiz de Almeida Barbosa e Carla Elizama Coelho de Oliveira Barbosa.

Sáb 11: Diác. Sergio de Oliveira e Evodia Ribeiro de Oliveira, Eliana Maria Amarante e
Nelson Pinto da Costa,  Ricardo Augusto Magalhães da Cunha e Ada Alves de Souza da
Cunha.



PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTOR AUXILIAR: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva.

PASTORES COLABORADORES: Rev. Renato Lopes Porpino  e Rev. Romer Cardoso dos Santos.

MISSIONÁRIA IPRJ: Missionária Leninha Maia

PRESBÍTEROS: Adibe Santos (Emérito), Altair Bazeth, Américo G. Barros, André Lima, Assuero
Silva, Carlos Roberto Soares, Dário Porto, Fernando Lopes, Gelbson Improta,  Getro Cunha,
Guaraci Sathler, Guilherme Sayão, Guilherme Simon (Benemérito), João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser, Jorge Apocalypses, José Ribamar R. Júnior, Luís Alberto R. Santos,
Luís Monteiro, Maurício Buraseska, Newton Alvarez R. Filho, Olympio Bezerra, Paulo Vieira
da Costa, Paulo Raposo, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden e Walter
José G. Barros Santos.

PRESBÍTEROS EMÉRITO/BENEMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: João Cordeiro, Manoel Sobrinho,
Sebastião Bueno Olinto.

DIÁCONOS: Adeclen G. Santos, Adolfo Correia, Amaro Barbosa (aguardando instalação),
Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,
Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jamil
Abdo, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique Gomes, João Luiz Lemos, João
Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José Ferreira, José Nei (Emérito), José Vinicius Trindade
(Emérito), Leandro Trindade, Leonardo Trindade, Luiz Cláudio Pereira, Luiz Henrique, Marcelo
Castro, Marcelo Figueiredo Freitas, Mário Sérgio, Nelson de Paula, Paulo Freitas, Paulo Ladeira,
Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo (Emérito), Roberto Marinho, Sérgio
Branco, Tiago de Melo Trindade, Vitor Araujo, Victor Hugo Canto Costa e Willians Araújo

DIÁCONO EMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: Albino Leite.

PLANTAÇÃO DE IGREJAS: IP Cristo Redentor – Santa Teresa/RJ; Limoeiro do Norte/CE,
Quixeramobim/CE, Almino Afonso/RN e Manari/PE;

MISSIONÁRIOS: Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene (Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal),
Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer (Oriente Médio).

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Cauiá (Mato Grosso do Sul).

EQUIPE MINISTERIAL

Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos
dízimos e ofertas espontâneas de seus membros.

Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da
Assembleia da Igreja. Caso você sinta em seu coração o desejo de contribuir poderá fazer
suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos seguintes bancos.

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.052.324/0001-95

BRADESCO: Agência 0473-1 CC nº 27694-4

ITAÚ: Agência 8240 - CC  nº 19597-7

BANCO DO BRASIL: Agência 0183-x CC nº 3126-7

Quando a obediência parece impossível

Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. (Hebreus 11.17)

Exatamente agora, para muitos de vocês, a obediência é semelhante ao fim de um
sonho; para outros isso ainda está por acontecer. Você sente que se fizer o que a Palavra de
Deus ou o Espírito de Deus está lhe chamando para fazer, isso o tornará miserável, e que não
há nenhuma forma pela qual Deus faça isso cooperar para o bem.

Talvez a ordem ou chamado de Deus que você ouve agora é ficar casado ou solteiro,
permanecer nesse emprego ou deixá-lo, ser batizado, falar no trabalho sobre Cristo, recusar
comprometer seus padrões de honestidade, confrontar uma pessoa em pecado, tentar uma
nova vocação, ser um missionário. E como você vê em sua mente limitada, a perspectiva de
fazer isso é terrível — é como a perda de Isaque.

Você considerou todos os ângulos humanos e é impossível que isso ocorra bem.

Agora, você sabe como foi para Abraão. Esta história está na Bíblia para você.

Você deseja a Deus, seu caminho e suas promessas mais do que qualquer coisa, e crê
que ele pode honrar e honrará a sua fé e obediência, não se envergonhando de chamar-se de
seu Deus e usando toda a sua sabedoria, poder e amor para transformar o caminho da
obediência no caminho da vida e alegria?

Essa é a crise que você enfrenta agora: Você o deseja? Você confiará nele? A palavra de
Deus para você é: Deus é digno e Deus é capaz.

Devocional Diário, John Piper

Culto Jovem: Após o período de carnaval e acampamento, informamos que estamos de
volta!!!! Anote em sua agenda: 10 de março (sexta-feira), às 20h no salão Álvaro Reis. Esteja
conosco terminando a semana no melhor lugar que você pode estar! Deus quer falar ao seu
coração. #VemPraUMP

Ore com a gente: Orar é falar com Deus e não há nada mais importante do que estar em
constante contato com o Pai. Ore pela igreja. Ore pelos motivos de oração do boletim. Ore
por cada sociedade de nossa igreja, cada grupo que é bênção em nosso meio. Reserve um
tempo para falar com Ele e Ele falará ao seu coração.

Redes sociais: facebook.com/umprio e no Instagram: @umprio.


