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de reprodução e ampliação de figuras também conhecida de “técnica das malhas
quadriculadas.” Ela consiste basicamente em cobrir o desenho com uma rede de quadrinhos
menor que o tamanho natural e que representem partes fracionárias de suas dimensões.

Este, portanto, é o conceito do salmista e do cântico de sondar ou esquadrinhar. É
pedir a Deus em oração que Ele traga à luz as partes mais ínfimas e minúsculas de nossa
existência, ampliando-a para a sua completa restauração.

2. Quebranta-me –  No cântico também pedimos por um coração quebrantado.
Davi declarou que “sacrifícios de louvor são o espírito quebrantado; coração
compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” (Sl. 51:17). E no Salmo
34:18 ele diz: “Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e
salva os de espírito oprimido.”

Um coração quebrantado é um coração sensível e
dependente de Deus. É um coração que escuta as batidas do
coração de Deus. A Bíblia afirma que o discípulo amado reclinava-
se no ombro de Jesus (João 13:25). Que quadro maravilhoso de

quebrantamento e intimidade! Que sejamos assim também diante de Deus. “Ó, Deus,
quebranta-nos e faze-nos mais próximos do teu coração!”

3. Transforma-me –  Em 2 Coríntios 3:18 o apóstolo Paulo fala que todos nós
estamos neste processo de transformação: “E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando,
como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito.” E Jeremias 18:2 afirma que nós somos nas mãos de Deus “como
o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe
pareceu.” O processo de transformação espiritual produzido pelo Espírito Santo e a Sua
Palavra passa necessariamente por nos tornar mais parecidos com Cristo (2 Coríntios
3:18).

4. Enche-me – Devemos pedir ao Senhor para nos encher de
quê? É certo que quanto mais cheios do que Deus nos der, mais vazios
de nós mesmos seremos. Ora, “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.” (João 7:37-38) E em Efésios 5:18 Paulo declarou: “... Enchei-vos
do Espírito.”

5. Usa-me – Esta é uma oração corajosa. Ser usado por Deus
tem implicações profundas de ser controlado por Deus. O Senhor disse a respeito de
Paulo: “...ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios...” (Atos
9:15). Deus quer nos usar para que o mundo creia em Cristo Jesus, mas entregar a Ele o
controle de nossa vida será sempre um desafio para todos nós.

Devemos partir corajosamente desembaraçando-nos de todo peso e do pecado
que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança, a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé. (Hb 12:2-3). Somente assim
podemos orar com ousadia:

Sonda-me... Quebranta-me...  Transforma-me... Enche-me... Usa-me...

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo
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Uma Oração Diante da Grandeza de Deus

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê
se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.”. (Salmo 139:23)
Na pastoral da semana passada estudamos sobre as belas palavras de Paulo em

Romanos 11:33-36 e de Davi no Salmo 139. Analisamos esse salmo pelo prisma do Deus
soberano que cria, sustenta e protege a sua criação.

Mas Davi não poderia encerrar suas palavras de uma forma melhor do que o fez.
Diante de toda beleza e grandiosidade das obras de Deus, Davi faz a oração registrada no
texto acima. Ele ora a Deus dizendo “sonda-me”, prova-me”, “vê os meus caminhos.”

Sentimento semelhante captou o autor sacro do hino que passamos a descrever:
Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração;
Transforma-me conforme a Tua Palavra
E enche-me até que em mim se ache só a Ti,
Então, usa-me, Senhor, usa-me.

Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo.
Eu quero ser usado da maneira que Te agrade,
Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida,
Usa-me, Senhor, usa-me,

Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor!

Sendo assim, à luz do texto epigrafado e desse belíssimo hino, eu gostaria de fazer
esta oração:

1. Sonda-me – A primeira oração do cântico, que encontra
eco nas palavras de Davi, é esta: Sonda-me. É na verdade um
processo de introspecção que questiona quem somos e quão distante
ou perto do que devemos ser, de fato, estamos. Mas, mais do que
isto, no Salmo 26:2 Davi faz o mesmo pedido: “Examina-me, Senhor,
e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração.” Na Versão Atualizada
de João Ferreira de Almeida, a palavra “esquadrinhar” é sinônimo
de “sondar.” A ideia de esquadrinhar nos reporta a uma técnica



Notícias Gerais

Bem-Vindo à Catedral Presbiteriana
Ilustre visitante, é um privilégio recebê-lo,
neste domingo, em nossa Igreja. A Igreja-
Mãe do presbiterianismo nacional o acolhe
com alegria e com amor fraternal. Sinta-se
à vontade entre nós, como se estivesse na
sua própria Igreja. Estejamos em comunhão
e adoremos juntos ao Senhor. Você e sua
família são muito bem-vindos!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na
próxima quarta-feira, dia 29, às 18:30h. Na
pauta, assuntos importantes da
administração da igreja. Pastores e
presbíteros estão convocados, e a igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Simpósio: Bioética – A Ética da Vida –
7 e 8 de Abril
Temas como aborto, eutanásia serão
estudados e debatidos. Os preletores serão
o Dr. Assuero de Oliveira Silva, Rev. Evaldo
Beranger, Dr. Antônio Renato, Dr. Pérsio
Gomes de Deus, Rev. Dr. Antônio José do
Nascimento e Rev. Guilhermino Cunha.
Centro de Pós-Graduação da Faculdade
Mackenzie Rio, Av. Rio Branco, 277 – Sala
302 – Centro.
Inscrições: irgcbioetica2017@gmail.com
Taxa: R$ 80,00. Participe!

VIGíLIA DE ORAÇÃO, dia 31 de
março
Tema: Colocando os Talentos em Ação
“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 Samuel 13.20
Estamos envolvidos em uma grande guerra
contra o poder do mal. Temos muitas
armas poderosas ao nosso alcance que
poderemos usar: 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 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.
Ministério de Intercessão.

Acampamento de Páscoa do Oásis –
Está chegando! Já estamos com um ônibus
e diversos carros lotados. Mas ainda dá
tempo de você verificar um meio para estar
conosco. Vale a pena! Teremos como
preletores os nossos pastores Rev. Jorge
Patrocínio, Rev.  Isaías Cavalcanti, Rev.
Renato Porpino e a nossa missionária
Leninha Maia. Nosso tema: “O Filme da
minha vida não acabou”! Venha participar
conosco de 14 – 16 abril, no Acampamento
Vale de Bênçãos.

Adote Uma Criança Doando Uma Bolsa
no Acampamento da UCP   – Está
chegando mais um acampamento da nossa
UCP, que acontecerá entre os dias 20 a 23
de abril, em Bananal, no Vale de Bênçãos.
Temos muitas crianças que gostariam de
participar, mas a família não tem condições
de pagar o acampa. E, se Deus quiser, mais
uma vez não vamos deixar ninguém para
trás!   As inscrições estão abertas e, se você
quiser ajudar adotando uma criança que não
pode pagar, é só procurar o tio Dudu ou
tia Leninha.

Fiéis em Tudo Sempre
O Cristão deve ser fiel a Deus em todas as
áreas, inclusive na entrega e consagração de
dízimos e ofertas. Deus não precisa do nosso
dinheiro, mas requer a nossa fidelidade. Os
dízimos e ofertas sustentam e mantêm a
igreja de Deus (sua obra) aqui. E nós temos
o privilégio de sustentar moral e
financeiramente a sua obra.
O dízimo deve ser primícia ao Senhor. Não
deve ser retido ou administrado pelo crente.
A Palavra declara: “Trazei todos os dízimos
à Casa do Senhor que haja mantimento na
minha casa...” (Malaquias 3.10)
“A minha vida e a minha família estão
fundamentadas na fidelidade ao Senhor.”
Dízimo: Expressão de fidelidade;
Oferta: Manifestação de gratidão!

Pão Diário
Jesus, que morreu para nos salvar, agora vive
para nos guardar. “Tendo, pois, a Jesus, o Filho
de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou
os céus...” (Hb 4:9-16.

Notícias Gerais

HOJE TEM No 4o com Deus: “40 Dias
ou 40 Anos”
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo,
e te sustento com a minha destra fiel.” (Is 41.10)
Já se sentiu sem um local seguro pra ficar, com
frio, com sede, às vezes com a
temperatura acima dos 40 graus ou se sentindo
longe de tudo e de todos, solitário, com
medo e sem o que comer? Por onde temos
andado e qual escolhas temos feito? 40 Dias
ou 40 anos em busca de respostas... HOJE,
no Salão Álvaro Reis Às 17h30  é o
momento de trazer aquele amigo ou parente
que necessita de algo especial. HOJE é o dia
para entender porque nos envolvemos em
situações diferentes, com a participação
do Pastor ROMER: No 4o com Deus, o
melhor lugar para se estar.

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
O prazo de entrega do material é sempre
até às quartas-feiras, às 12h. Na semana
em que há feriados, a secretaria da igreja
comunica o prazo de entrega através do
boletim dominical, que é o meio oficial de
comunicação. O material deve ser entregue
somente pelo e-mail secretaria@
catedralrio.org.br. Não receberemos o
material por outro meio de comunicação
para que não haja falhas. O boletim
dominical é também um instrumento de
evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O atraso
na coleta do material compromete todo o
processo. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

Visita do Oásis ao Asilo em Bananal
Estamos arrecadando pacotes de leite
integral para levar ao Asilo de Bananal no
Acampamento de Páscoa. Se você quiser
nos ajudar é só encaminhar para a diretoria
do Oásis ou para a sala da Miss. Leninha
Maia. Será uma oportunidade de levarmos
mais uma vez o amor de Deus para os
idosos que se encontram lá. Participe da
campanha!

Ligações para a Catedral
Se você deseja falar com alguém da nossa
equipe pastoral, ligue para o nosso telefone
3916-3850. Para ligar diretamente para um
ramal específico, basta digitar o prefixo 3916
e o número do ramal da pessoa desejada:

Cantina (Vera): 3873,
Depto. Pessoal (Rose): 3862,
EBD: 3870,
Gerência (Diác. Charles): 3863,
Assistente Administrativa (Beatriz): 3874
Secretaria Executiva (Denise): 3859
Informática: 3888,
Junta Diaconal: 3875,
Oficina da SAF: 3876,
Secretaria (Aline): 3865,
Secretaria (Raul): 3869,
Secretaria do Conselho (Pb. Adibe): 3866,
Som (Leandro): 3877,
Tesouraria (Luiz Fernando): 3864.

Estamos prontos para servir.

Agendamento de salas na igreja
Para solicitar o agendamento de uma sala
na igreja é preciso enviar um e-mail para
agenda.igreja@catedralrio.org.br., contendo
as seguintes informações: nome do evento,
a data e a hora, a sala solicitada, o tempo de
utilização, a quantidade de pessoas previstas
e o contato com o responsável pelo evento.
Lembrando que as marcações não são mais
realizadas pela secretaria da igreja.

Reunião da Missão Caiuá
A Missão Evangélica Caiuá, agência
missionária que atua entre os indígenas, estará
se reunindo em nossa Igreja na próxima
3ªfeira, 28 de março às 14hs no  Salão Álvaro
Reis. Todos estão convidados!

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

Escola Bíblica Dominical

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

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)

Todos: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3)

14 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Louvor”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM FIDELIDADE

320 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Brilha no Viver”

Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correia.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Tito 2.7-8 - Presb. Getro
Cunha.
Solista: Jonas de Souza

TEMA DO DOMINGO:
“O Cristão Notável”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

SIRVA COM AMOR

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.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus! Cantarei e entoarei louvores de
toda a minha alma.” (Salmo 108.1)

Mulheres: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Salmo 108.2)

Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei
louvores entre as nações.” (Salmo 108.3)

Coral: “Porque acima dos céus se eleva a
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para
além das nuvens.” (Salmo 108.4)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 108.5)

18 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus dos Antigos”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Tomarei o cálice da
salvação e invocarei o nome do
SENHOR. Cumprirei os meus votos ao
SENHOR, na presença de todo o seu
povo.” (Salmo 116.12-14)

318 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ceifeiros  do Senhor”

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas.

Pastorais

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: Pedi,
e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe;
o que busca encontra; e a quem bate, abrir-
se-lhe-á.” (Lucas 11.9-10).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Atos 19:1-20  - Presb.
Guaraci Sathler.
Coral Canuto Régis

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

TEMA DO DOMINGO:
“O Evangelho em Éfeso”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Perto Quero Estar”

Perto quero estar,
Junto aos teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e te adorar.
Tudo que há em mim
Quero te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei!
Te louvarei! Não importam as circunstâncias.
Adorarei! Somente a ti, Jesus.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Eu Vejo a Glória.”
ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

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

todos, servos do SENHOR, que assistis
na Casa do SENHOR, nas horas da
noite;” (Salmo 134.1)

Congregação: “Erguei as mãos para o
santuário e bendizei ao SENHOR.”
(Salmo 134.2)

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 reina para sempre;
o teu Deus, ó Sião, reina de geração em
geração. Aleluia!” (Salmo 146.10)

Cântico
“Poder Pra Salvar”

Todos necessitam de um amor perfeito,
Perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança,
De um Deus que salva.
Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar,
Tem poder pra salvar.
Pra sempre, Autor da Salvação,
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu!
Me aceitas com meus medos,
Falhas e temores, enche meu viver.
A minha vida entrego,
Pra seguir Teus passos
A Ti me rendo.
Possa o mundo ver brilhar a Luz.
Cantamos, para a glória do Senhor
Jesus, Cristo.

Cântico
“Eu Vou Seguir Com Fé”

O meu Deus
É maior que os meus problemas,
Eu não temerei.
Com Jesus eu vou além.
Ainda que a figueira não floresça
E não haja frutos na videira,
Eu não temerei, não!
Eu sei que para além das nuvens
O Sol não deixou de brilhar
Só por que a terra escureceu.
A minha vida está em Deus,
Eu sei que tudo posso em Deus,
É ele que me fortalece!
Eu vou seguir com fé,
Com meu Deus eu vou
Para a rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou,
Como águia vou
Nas alturas, sou filho de Deus!
O meu Deus sabe tudo que eu preciso
Pra sentir a paz
Dentro do meu coração.
Ainda que a Lua adormeça
E não haja o brilho das estrelas
Eu não temerei não.

Oração de Adoração e Louvor

CONSAGRAÇÃO
VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Entrega”

Te dou meu coração,
E tudo que há em mim.
Entrego meu viver
por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou.
O orgulho vou trocar  pela vida do Senhor.
E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Eu canto esta canção
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de entrega a Ti, Jesus,
e o que o mundo dá
eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
a Teu nome dar louvor,
sentir Tua alegria,
partilhando Tua dor.

Oração de Consagração: Diác. Jamil Abdo.
Pastorais

CONTRIÇÃO
CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE DE

DEUS

Motivos de Oração
Cântico

“Sonda-me, Usa-me”
Sonda-me, Senhor, e me conheces,
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme a Tua palavra
E enche-me até que em mim
Se ache só a Ti, então
Usa-me, Senhor. Usa-me.
Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo;
Eu quero ser usado da maneira
Que te agrade,
Em qualquer hora e em qualquer lugar,
Eis aqui a minha vida.
Usa-me, Senhor. Usa-me.
Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me enche-me e usa-me.

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO
OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica:  2 Timóteo 4. 1- 8 - Presb.
Guilherme Sayão.

Cântico
“Proteção”

Debaixo de tuas asas sinto proteção.
Meus pensamentos conheces

De longe todo o coração,
Sem palavras sabes
Todo o motivo e intenção.
Não há nada que possa sair
Do controle de tuas mãos,
Fortaleza em dia de angústia,
Socorro bem presente na tribulação.
Companhia eterna, aliança em Jesus,
O amor, perfeição.
Deus dos impossíveis,
Fiel em tudo que prometeu,
Não desiste de mim, comigo vai até o fim.
Se eu subir ao céus Deus ali estará.
Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar.
Seja onde for a tua mão me guiará.
seja onde for a tua mão me guiará.
Tua mão me guiará , Tua mão me guiará,
Tua mão guiará.

TEMA DO DOMINGO:
“O Que se Deve Guardar?”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.
ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA
 

Cântico
“Nosso Deus”

Grandes milagres já fez, dos cegos os
olhos abriu
Não há ninguém como Tu.
Nas Trevas brilha Tua luz, das cinzas me
resgatou
Não há ninguém como Tu.
Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte,
Deus é maior do que qualquer outro.
Nosso Deus é cura, Grande em poder
Esse é nosso Deus
Se o nosso Deus é por nós,
Ninguém pode nos parar.
Se o nosso Deus é por nós,
Quem nos impedirá?

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Nova Criatura”
Recessional



Sociedades Internas
JUNTA DIACONAL

“Para que todos sejam um.” João 17. 21
Treinamento da JD - Na última segunda-
feira, cerca de 17 Diáconos e Auxiliares de
Diaconia atenderam à Convocação para
nossa Reunião Extraordinária visando ao
treinamento de procedimentos e atividades
da Junta Diaconal. Agradecemos a esses
irmãos pela visão de corpo e de ministério,
e também à Diretoria e Dc Adolfo pela
disponibilidade em apresentar os temas e
retirar as dúvidas, e ao Dc Sérgio que
preparou o lanche para a reunião. Que nossa
Junta Diaconal seja sempre permeada de
atitudes de humildade, de busca de
aprimoramento, de participação voluntaria
e com disposição em fazer o melhor para
o Senhor de nossas vidas.
Visita e Oração - Temos alguns irmãos
enfermos, assim como famílias enlutadas ou
atravessando dificuldades. O Senhor nos
chama a ser usados como instrumentos de
bênção e refrigério, através de nossas
orações, atenção, cuidado e amor. Se Você
tomar conhecimento de algum irmão que
está precisando de visitação, informe à Junta
Diaconal.
Atendimentos e Segurança - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, e 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 para a
Junta Diaconal, o caso será analisado e
tratado com respeito, amor e cuidados
devidos.
Banco de Oportunidades- Já começamos
a receber os primeiros currículos e estamos
fazendo o cadastro das necessidades e
buscando oportunidades para estes irmãos.
Esteja em oração por esta iniciativa, que a
Boa Mão do Senhor esteja conduzindo todo
processo, trabalhando nos corações dos
envolvidos e abrindo as oportunidades
corretas de emprego.

Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus! Aqui é local de reverência,
adoração, louvor e oração ao Deus Vivo.
Aproveite a oportunidade, desligue seu
celular, deixe os problemas no altar e receba
com fé a Palavra que Deus tem para sua
vida. Que Deus Te Abençoe e Te use como
canal de sua Graça.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ilka Paiva- Reunião dia 29,4ª feira,
às 14h30,na casa de Naila Bruno.
Reunião Executiva - dia 30, 5ª feira, às
14:30h, na sala Myriam Duffrayer.
Vigília de Oração - dia 31, 6ª feira, horário
da SAF 18h, às 19h.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

Reunião mensal– Será no dia 28/03 e
contaremos com o Pr Deivson, da Igreja
das Américas, para trazer uma palavra de
edificação. Daremos continuidade ao tema
do ano sobre “Famílias em Construção”,
que vai tratar sobre como estabelecer os
alicerces, para se ter uma base sólida. Venha,
ouça, participe! E deixe a Palavra de Deus
ser a base sólida da sua Família em
Construção!
XXI RECCC – AINDA TEMOS VAGAS!
- De 20 a 22 de outubro de 2017, no Hotel
Atlântico Búzios. Preletor: Rev Roberto
Teixeira Santos, (Pastor Beto), do Ministério
de Família da 8ª Igreja Presbiteriana de B.H,
cujo pastor efetivo é o Rev. Jeremias Pereira.
Se programem para curtir um final de
semana especial com seu cônjuge e irmãos
em Cristo. Não deixe para a última hora.
Fale com o casal procurador, Marcelo e
Patrícia, ou qualquer casal da Diretoria e
garanta sua vaga.
O 64º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!!
Será nos dias 28 a 30 Abr – Reuniões
Preparatórias: 11, 18 e 25 de abril. Programe-

Sociedades Internas
se, pois a preparação espiritual nessas
reuniões é condição para participar do
Encontro. Os 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!
Nascimento – O ECCC compartilha com
alegria a chegada de Giovana, filha dos
Encontreiros Evelyn e Alvinho. Os avós
paternos Débora e Carlinhos estão com o
coração grato a Deus por mais uma filha
de seus filhos.
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.

UPH
União Presbiteriana de Homens

CORAL DA UPH:
Informamos que excepcionalmente hoje
não teremos nosso ensaio, no próximo
domingo continuaremos normalmente.
 
ATIVIDADES: No dia 08 de Abril,
sábado, estaremos visitando a IPB
Engenheiro Pedreira, aniversário desta
Igreja, onde louvaremos ao Senhor com o
Coral UPH e a ministração da palavra estará
com nosso Irmão PB Olympio. Que Deus
use nossos braços no trabalho do Senhor.
Caso tenha interesse de participar conosco
deste dia, avise um dos nossos irmãos da
UPH estaremos indo de Van. “E vos fareis
pescadores de homens...”Mt 4-19

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Fémeninas-  A Upa convida todas as
meninas adolescentes para participar de um
momento íntimo e divertido em que
poderemos nos ajudar e nos conhecer
melhor, o nosso Fémeninas! Venha dia 1º
de abril, às 10 horas na sala da UPA onde
conversaremos, compartilharemos  expe-
riências, com direito a um lanche também!
Não perca e tragam uma amiga!
Devocionais – Não teremos devocional
esse domingo, porque o culto vespertino é
da UPA, então vamos representar e sentar
lá frente, prestar atenção ao culto e não ser
pedra de tropeço para o amigo! Esperamos
vocês 19h.
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), Instagram (upa.rio) e
agora com o nosso novo canal no youtube,
onde postamos os vídeos do nosso acampa
Youtube (Upa Rio)! http://
www.facebook.com/UPArio 

UCP
União Crianças Presbiteriana

CULTO COM AS CRIANÇAS

MAMÃE E PAPAI!!!! 
O Culto com as Crianças está mega
legaaaaal!!! 
Hoje vamos aprender sobre cada festa que
agradou a Deus. Não deixe de trazer seus
filhotes para aprender da palavra do nosso
Deus e também se confraternizar com os
amiguinhos

E OUTRA NOVIDADE: TEMOS
AGORA O NOSSO CANTINHO
MUSICAL! Curiosos?! Vem conhecer!



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;

Sexta-Feira:
20h - Culto Jovem - Salão Álvaro 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 BIMESTRAL:
A Viva Palavra de Deus

Sola Scriptura (Março / Abril)

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“O Evangelho em Éfeso”

Escalas e Plantões
Pregações: Hoje – 8h: Rev. Isaías Cavalcanti; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Renato Porpino.
Próximo Domingo – 8h: Rev. ; 10:30h: Rev. ; 19h: Rev. .
Presbíteros: Hoje – 8h: Getro Cunha; 10:30h: Guaraci Sathler; 19h: Guilherme Sayão.
Próximo Domingo – 8h: Guilherme Simon; 10:30h: João Bastos; 19h: Johannes Gaiser.
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 – 8h: Adolfo Correia; 10:30h: Marcelo Freitas; 19h: Jamil Abdo; Quinta -feira: Nelson de
Paula e Aux. de Diac. Rosibeti Silva.
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: Marcelo Magalhães; 10:30h: Willians Araújo; 19h: Jorge Gorne; Quinta -feira: Jerson
Ferreira e Jerson Ferreira Neto.
Recepção: Hoje – Manhã: Maria do Socorro, Mary Bezerra, Amália Sena. Noite: Valéria Gorne.
Próximo Domingo – Manhã: Regina Oliveira, Edinalda Rodrigues. Noite: Valéria Gorne.
Equipe de Áudio: Hoje – Carlos Cândido, Tiago Trindade.
Próximo Domingo – Luiz Henrique, Gabriel, Leonardo Sayão.
Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Henrique.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança.
Próximo Domingo:
Manhã: Valdir, Luciano, Pedro Bragança, João Henrique.
Noite: Pedro Henrique, Luciano, Pedro Bragança, Ricardo Cunha.
Música: Hoje – 8h: Solista: Jonas de Souza; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo de Louvor da UPA.
Próximo Domingo – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Régis; 19h: Grupo Shekinah.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 20: Tiago 3.1-12
Terça-feira 21: I João 3.11-18
Quarta-feira 22: Efésios 4.31,32
Quinta-feira 23: Salmo 66.1-10
Sexta-feira 24: Efésios 5.22-33
Sábado 25: Mateus 4.12-17
Domingo 26: Salmo 90

MOTIVOS DE ORAÇÃO
“...Orai uns pelos outros, para serdes

curados...” (Tg 5.16)

1 - Saúde:  Diác. Jamil Abdo, Augusto César Leão
Barros, Rufon José Mendes, Nancy Marques, Murilo,
Abmael Silva, Yuri (sobrinho de Suzana Santana)

2 - Outros Motivos: Acampamento do Oásis,
Congregação Cristo Redentor, Familiares do Diác.
Marcelo Castro

Aniversário de Nascimento
Hoje: Christiane Avila Cordeiro de Medeiros, Cristina Ribeiro Uchoa Teixeira, Gabriel
Leonardo Theodoro da Fonseca, Genny Ferreira da Costa, Leonardo e Silva Galrão, Diác.
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, Vasny Ferreira Gomes.

Seg 27: Anastácia Priscila do Sacramento, Diana Borges Matos, Giovanni Coutinho Stefanon,
Queilita Alves de Almeida Lima, Diác. Sergio de Oliveira, Walter Cascardo Carneiro.

Ter 28: Claudia de Oliveira Cardoso, Daniel de Freitas Coelho, Eustaquio Fernandes da
Silva, Márcia Motta de Carvalho, Roberto Monteiro Barboza.

Qua 29: Miriam de Oliveira Garcia, Sebastiana Ferreira Lima.

Qui 30: Ana Lúcia Novaes Creazola, Guilherme Nunes Lourenço, Maria Clara Nogueira
Vasconcellos Miranda de Freitas, Regina Gonçalves dos Santos, Vera Glaucia Machado.

Sex 31: Diác. George Washington Rocha Creazola, Idalino Ferreira da Silveira.

Sáb 01: Carla Santos, Eucimara Duprat dos Santos, Lena Leporace, Luís Guilherme Rodrigues
Arrieta, Maria Manuela Monteiro Matos, Pedro Cesar Cardoso Vieira Couto, Wagner Souza
de Azevedo.

Aniversário de Casamento
Hoje: Diác. Roberto Rosa de Azeredo e Vera Regina Borges de Azeredo.

Seg 27: Rosa Maria Pereira dos Santos e Walter Rodrigues dos Santos, Maria Angela de
Sousa Mendonça e Marcelo Mendonça, Luiz Fernando Dias Macedo e Adriana de Sousa
Dias Macedo.

Ter 28: Diác. Pedro Ceolin Stefanon e Noemi Coutinho Stefanon, Cleantho Fialho Viana e
Alayde Gouveia Machado Fialho Viana.

Qua 29: Diác. Claudio Spiller e Maria Cristina Julianelli Spiller.

Qui 30: Ludmila da Mota Freitas e Luciano dos Santos Freitas.

Sex 31: Diác. George Washington Rocha Creazola e Ana Lúcia Novaes Creazola.

Sab 01: Alexandre Themístocles de Vasconcelos e Bianca Rodrigues Xavier Lima de
Vasconcelos.



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

“Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração”
(Mt. 6.21)

Em 1 Timóteo 6.10, o apóstolo Paulo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos
os males.

Não há como negar que o dinheiro nos suscita vontades ou nos afeta de alguma
maneira. Normalmente, sentimos como se pudéssemos fazer muitas coisas quando estamos
de posse de algum valor. Sentimo-nos como se aquilo nos conferisse poder.

A Bíblia chama essas coisas que nos conferem poder de “potestades”. E, por nos dar
poder, são sedutoras e, consequentemente, perigosas. Enquanto lidamos com elas, estamos
sempre disputando para saber quem domina quem. Então, como podemos controlar o dinheiro
de maneira que não se torne um ídolo, um mal a nós mesmos?

Acompanhando a trajetória e os ensinamentos de Jesus, podemos observar algumas
atitudes que nos auxiliam nessa jornada.

Em primeiro lugar, é válido nos voltar para o ato de doar. Doar é de certa maneira
compreender que o dinheiro que temos não é nosso, mas um recurso que Deus nos
disponibilizou para abençoar outras pessoas. Quem sem propósito retém apenas para si trai
o propósito de Deus de compartilhar as riquezas criadas por Ele. O dinheiro que possuímos
na verdade não é nosso, mas de Deus, aos nossos cuidados e que, portanto, deve ser aplicado
conforme os propósitos Dele.

Outra situação que nos traz uma boa lição é o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu
era um judeu que trabalhava para Roma cobrando impostos dos patrícios. Costumava abusar
de seu poder e sua função para ganhos extras e enriquecer ilicitamente, mas quando recebeu
Jesus em sua casa decidiu restituir todos a quem havia prejudicado (Lc 19.8). Sua decisão de
restituir e desapegar do dinheiro foi na verdade um ato de sua própria libertação de um ídolo
(Lc. 19.9).

Dessa maneira, abrir mão do dinheiro quando ele ocupa lugar indevido no nosso
coração e restituir o dinheiro que não nos pertence são uma das recomendações de Jesus
para quem deseja viver livre do jugo do dinheiro.

Na terra, quando nossos tesouros estão guardados egoisticamente, são tão vulneráveis,
que podem ser consumidos e roubados a qualquer tempo, mas se usados conforme o propósito
de Deus, estarão bem guardados, estaram nos céus.

Heloisa Bezerra

Culto Jovem: Toda sexta às 20h no salão Álvaro Reis. Essa semana conosco Gabriel Brito da
IP Jardim Guanabara com o tema: Haja Luz! Vem com a gente terminar a semana na
presença do Senhor! #VemPraUMP

Redes Sociais: Siga-nos! facebook.com/umprio e instagram.com/umprio.


