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A Páscoa Cristã

“... o Senhor Jesus, na noite em que
foi traído, tomou o pão; e, tendo dado
graças, o partiu e disse: Isto é o meu
corpo, que é dado por vós; fazei isto
em memória de mim (1 Coríntios
11:12-14).

“Pois também Cristo, nosso Cordeiro
pascal, foi imolado.” (1 Coríntios 5:7)

Nesta data comemoramos a
páscoa cristã. Não falamos da páscoa
judaica que continua com os seus
rudimentos desde os antigos tempos; isto é, matar um cordeiro e fazer a refeição familiar
juntamente com os pães sem fermento e as ervas amargas (Êxodo 12:8) e ou mesmo
comê-la com “os lombos cingidos, sapato nos pés e cajado na mão.” (Êxodo 12:11).

Também não falamos da páscoa secularizada pelo comércio e a indústria que ressalta
o coelho, os presentes e o ovo de páscoa; que ignora o sagrado e adora o dinheiro.

A páscoa Cristã, e a judaica era sombra dela, tem o seu ápice na cruz do Calvário. O
sacrifício do “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1:29) é sacrifício
eterno, único, que não se repete (Hebreus 10:12). Portanto, a Igreja cristã não mais se apega
à comemoração com os símbolos físicos da páscoa veterotestamentária. Aliás, diga-se de
passagem, mesmo os símbolos judaicos apontavam para o que Cristo realizou na cruz. O
Apóstolo Paulo assim os descreve: “Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como
sois, de fato, sem fermento. ... Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da
maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.” (1 Coríntios 5:7-8).

Todavia, a comemoração da páscoa cristã reafirma os significados espirituais advindos
da mesma. E assim como Paulo falou do presente para o futuro -“Quando, porém, vier
o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado”. (1 Coríntios 13:10). Podemos também
aplicar os acontecimentos do Antigo Testamento para o Novo Testamento:

Páscoa, Aliança e Liberdade

A Páscoa é uma celebração judaica sobre a libertação do povo hebreu dos anos de
escravidão no Egito. A maravilhas que Deus realizou no Egito para atingir os egípcios
conhecemos popularmente como “As dez pragas”, sendo a última a morte dos primogênitos
(Êx 11.4). Os primogênitos do povo hebreu foram preservados devido a orientação de
Deus para que cobrisse suas portas com o sangue de um Cordeiro imaculado (Êx 12.3-7),
sendo instituída aí a Páscoa como festa para lembrar dos acontecimentos ocorridos (Êx
12.14).

Mais de dois mil anos depois, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó novamente
se viram sob a opressão de um império estrangeiro, aguardando a vinda de um messias,
quando nasce Jesus para ocupar seu lugar.

Posteriormente, já adulto, ao celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos, Jesus
reparte o pão e toma o cálice, como se seu corpo e sangue fossem, estabelecendo através
deles a Nova Aliança derramada sobre o povo para o perdão de pecados (Mt 26.26).

Desde então, os discípulos deixaram de celebrar a Páscoa judaica e passaram a
celebrar a memória do “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.

Assim, enquanto a primeira aliança simbolizada pela Páscoa nos dias de Moisés,
estava baseada no sacrifício repetido de animais para purificação de transgressões e livrar
da culpa. A nova aliança, celebrada no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi realizada
diretamente por Ele, apenas uma vez e com efeito eterno.

O sacrifício de Jesus Cristo estabelece a paz entre Deus e a humanidade. Em Jesus
Cristo somos libertos da culpa. A cruz de Jesus Cristo é o testemunho de que Deus prefere
morrer a matar.

A libertação da escravidão no Egito e a Páscoa judaica ganham nova perspectiva no
sacrifício de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus somos livres do mal e da morte. Somos livres
do pecado e da culpa. Somo livres de toda e qualquer escravidão. Diante disso não devemos
nos entristecer nessa época pela morte de Jesus Cristo, mas celebrar a imensa generosidade
de Deus e nossa liberdade.

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não
se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão” (Gl 5.1). Alegremo-nos!

Heloísa Bezerra

Culto Jovem: Devido aos feriados dia 14 e 21 de abril não teremos Culto Jovem.
Retornamos no dia 28/04. Fique ligado!
Redes sociais: siga-nos! Instagram.com/umprio e facebook.com/umprio.
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1. Páscoa, Derramamento de Sangue - Nosso pecado e a escravidão espiritual
são vencidos pelo sangue do Cordeiro – Hebreus 9:22

Esta é a mensagem que percorre toda a Bíblia; a saber, que “sem derramamento de
sangue, não há remissão de pecados.” Ainda no Jardim do Éden (Gênesis 3:21), Deus sacrificou
um animal para simbolizar que a morte seria morta com uma morte. Na saída do Egito, o
sangue de um cordeiro deveria ser aplicado sobre ambas as ombreiras e as vergas das
portas da casa dos israelitas (Êxodo 12:7). E assim se prosseguiu por todo o Antigo
Testamento, os animais eram oferecidos pela propiciação dos pecados dos homens. Mas,
obviamente, como o autor aos Hebreus afirma, todos esses sacrifícios eram como um
símbolo do sacrifício único e perfeito que Deus iria prover mediante o Seu próprio filho.
Eles eram apenas sombras, pois “é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados”
(Hebreus 10:4). Vemos também este mesmo princípio descrito pelo apóstolo Pedro: “sabendo
que não foi mediante cousas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento
que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue
de Cristo”  (1 Pedro 1.18).

2. O sangue de Cristo aplicado em nós habilita-nos a apresentarmo-nos diante
de Deus – Hebreus 10:19

O sangue de Cristo remove a culpa, os pecados e tira a condenação. “Agora, pois,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8.1). O apóstolo João afirma
que “O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado” (1 João 1.9). Nossa bondade,
méritos, justiça pessoal, moral, realizações pessoais ou currículo serão incapazes de nos
recomendar diante de Deus. Sem a operação de Jesus em nós, seremos incapazes de nos
apresentar e nos manter de pé diante do altar de Deus.

3. O sangue de Cristo nos renova para a santificação durante nossa vida – 1
João 2:1-2

O apóstolo João afirma: “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se,
todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo: e ele é a propiciação pelos nossos
pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro”. Diante de Deus, vamos
precisar de um bom advogado. Paulo afirma que gostaria de “ser achado nele (em Deus), não
tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé”
(Filipenses 3.9). Há um texto em Apocalipse, no qual um dos anciãos toma a palavra e diz:
“Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o
sabes. Ele então me disse: São estes os que vem da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram
no sangue do Cordeiro, razao por que se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu
santuário” (Apocalipse 7.13-15). Portanto, o sangue de Cristo nos purificou do pecado em
nossa salvação e continua a nos purificar em nossa santificação.

4. O sangue de Cristo nos acompanha para a vida eterna – Apocalipse 7:13-14
A palavra é dita no céu. A pergunta é inquiridora “... Este, que se vestem com vestiduras

brancas, quem são e donde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas
vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.” Serão aceitos no céu todos aqueles que tiveram
na terra a marca do sangue de Cristo sobre eles.

Páscoa é mais do que comida e bebida, é mais do que comércio. Páscoa é celebração
do sacrifício perfeito e adoração Àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos.

Rev. Jorge Luiz Patrocínio
Pastor Efetivo

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



Notícias Gerais

Visitante, Seja Bem-Vindo à Catedral
Presbiteriana do Rio
É um privilégio tê-lo(a)conosco juntamente
com a sua família. Nossa Igreja o(a) recebe
com alegria, distinção e amor fraternal.
Sinta-se à vontade entre nós, como se
estivesse na sua própria Igreja. Há bíblias
nos escaninhos dos bancos para uso dos
visitantes. Estejamos em comunhão e
adoremos ao Senhor!

O que é o Evangelho da Graça de
Deus?
“Santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo
aquele que vos pedir razão da esperança que há em
vós.” 1 Pedro 3:15

O Evangelho da graça de Deus
compreende a criação, queda e redenção
do homem: O homem foi criado santo
e em plena comunhão com Deus, ao
pecar ele morreu espiritualmente, perdeu
a sua santidade e se distanciou de Deus.
Ainda em seu estado de morte espiritual,
Deus veio ao seu encontro e
providenciou o acesso – uma ponte- que
unisse o homem a si mesmo: Jesus Cristo
foi enviado sem pecado para resgatar os
que estavam sob a maldição da Lei. E
agora a “todos quanto, o receberam deu-
lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus; a saber, os que creem no seu
nome.” (João 1.12) .Sendo assim,
devemos viver para o louvor da Sua
glória aguardando aquele dia em que
Jesus Cristo virá para morarmos
eternamente com Ele.

Minist. de Intercessão
VIGÍLIA DE ORAÇÃO, dia 28 sexta-
feira, das 18h às 24 h.
Tema: Olhando para o alto:”...olhando
firmemente para o Autor e Consumador
da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que
lhe estava proposta, suportou a cruz, não
fazendo caso da ignomínia, e está assentado
à destra do trono de Deus”. (Hebreus 12.2)

Decisões do Conselho
O Conselho esteve reunido no dia 29/03 e
deliberou sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu correspondência do PRJN e o

pastor efetivo empossou o Rev. Isaias
Cavalcanti como pastor auxiliar para o
ano eclesiástico, com fulcro no Art. 34,
alínea “c” da CI/IPB.

2. Recebeu relatório do Rev. Jorge Luiz
Patrocínio e sua participação no curso “9
Marcas de uma Igreja Saudável” realizado
entre 10 a 20 de março na Capitol Hill
Baptist Church em Washington-DC.

3. Recebeu do Ministério de finanças
informações sobre o reajuste do plano
de Saúde empresarial da Igreja na
UNIMED-Rio;

4. Recebeu carta da Junta Diaconal e deferiu
o pedido;

5. Concedeu carta de transferência aos
seguintes irmãos: (a) Fernanda Menezes
Machado para a IPB Gávea; (b) Renan
Brito Stallone de Lima e Helena
Quintanilha Silva Santos Stallone para a
IPB Botafogo; (c) Beatriz Mário Gaiser
para a IPB Luz do Mundo e (d) Iolanda
Lopes Abreu para IP Jardim Flamboyant.

Acampamento do Oásis – Está
acontecendo em Bananal, no Vale de
Bênçãos. E hoje estarão retornando para suas
casas. Estejam em oração.

Acampamento UCP – No próximo final
de semana nossas crianças estarão
participando de mais um retiro. O nossa
tema: Em busca da terra prometida. Que
Deus fale profundamente a cada coração.
Pedimos que a Igreja esteja em oração.

Congresso Regional de Educação Cristã
em maio no Rio de Janeiro
A Editora Cultura Cristã fará o congresso
com temas relevantes para a área
educacional da Igreja para líderes de todas
as faixas-etárias. Vale a pena participar!
Maiores informações no face da Editora
Cultura Cristã.

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

Segunda-feira 17: João 10.14-30
Terça-feira 18: Lucas 6.41-45
Quarta-feira 19: Salmo 23
Quinta-feira 20: I Coríntios 13
Sexta-feira 21: Deuteronômio 34
Sábado 22: II Coríntios 1.3-11
Domingo 23: Rute 2

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,
Abimael Silva, Yuri Matos (sobrinho de Suzana
Santana), Presb. Eli Simões, Pr. Paulo Brito, Iracema
Maia Ferreira, Elaine Medeiros.
2 - Outros Motivos: Acampamento do Oásis,
Congregação Cristo Redentor, Familiares do Diác.
Marcelo Castro.

Escalas e Plantões

Pregações: Hoje – 8h: Rev. Romer Cardoso; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Renato
Porpino.
Próximo Domingo – 8h: Rev. Guilhermino Cunha; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev.
Guilhermino Cunha.

Presbíteros: Hoje – 8h: Luís Monteiro; 10:30h: Maurício Buraseska; 19h: Newton Alvarez.
Próximo Domingo – 8h: Olympio Bezerra; 10:30h: Paulo Raposo; 19h: Paulo Vieira da Costa.

Hoje: Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen Santos, Aux. de
Diac. Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra, Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Filipe
Agum, Paulo Ladeira, Leonardo Trindade.
Púlpito – 8h: Aux. de Diac. Elizabeth Sabino; 10:30h: Gerbe Barros; 19h: Sérgio Branco;
Quinta -feira: Adeclen Santos e Ricardo Bezerra.

Próximo Domingo: 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: Charles Mattos; 10:30h: Tiago Trindade; 19h: José Arteiro; Quinta -feira:
João Henrique, Marcelo Freitas.

Recepção: Hoje – Manhã: Amália Sena, Eleny Silva, Evanilde Rodrigues. Noite: Carla
Gaiser e Creuza Póvoa.
Próximo Domingo – Manhã: Euci Almeida, Lícia Maria Barbosa, Cleizi de Souza. Noite:
Vera Lúcia Corrêa.

Equipe de Áudio: Hoje – Guilherme Andrade, Leandro Azeredo, Daniel Schmidt.
Próximo Domingo – Carlos Cândido, Tiago Trindade.

Equipe de vídeo: Hoje:
Manhã: Luís Alberto, Maria Ivone, João Henrique.
Noite: Luís Alberto, Maria Ivone, João Henrique.

Próximo Domingo:
Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança.

Música: Hoje – 8h: Cíntia Fortunato/Organista: Ilen Vargas; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo
Coelho; 10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Coral Edinéia Bastos.

Próximo Domingo – 8h: Solista Jonas de Souza; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho;
10:30h: Coral Canuto Régis; 19h: Culto do ECOS



Notícias Gerais

Programação de Páscoa na Catedral –
É hoje! Venha participar dos cultos e traga
familiares e amigos para ouvirem a Palavra
de Deus. Que amor é este? Ele resolveu te
amar!

“Avalie Sua Vida”
A partir da próxima quinta-feira, dia 20 de
abril, às 18:30h, estaremos estudando
“Avalie sua vida”, livro de Wesley L.
Duewel. Na próxima quinta, o Rev. Jorge
Patrocínio abrirá a série ministrando sobre
“O Deus que vê e avalir”. É mais uma
oportunidade que temos, como filhos de
Deus, de avaliar nossa vida cristã e crescer
espiritualmente. Não perca. Venha com a
sua família!

APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social
Inclusão Digital - Estamos com as
inscrições abertas para que você possa se
capacitar no uso de informática. Vocé pode
aprender ou encaminhar um(a) amigo(a) que
esteja querendo aprender. Favor entrar em
contato com o Diác. Charles Matos pelo
tel. 3916-3863 ou Coordenadora Lidiane,
tel. 97630-1679. Início das aulas com três
alunos e vagas limitadas.
Alfabetização - Você conhece alguém que
não saiba ler ou tenha pouco conhecimento
de leitura e escrita? Faça uma boa ação,
encaminhe para nós, que teremos a maior
alegria em recebê-lo e ensinar. Basta
procurar a Profª. Ana a partir das 19 horas.
Devemos todos contribuir com a educação
de nossos jovens e também de adultos, até
da 3ª idade, pois com um país instruído
podemos fazer as mudanças que tanto
almejamos.  Você já contribuiu com
APAS em alguma ocasião? Chegou sua
hora, caso seu coração seja tocado, deposite
sua oferta na conta 13057-5, Agência 0183-
X do Banco do Brasil.

Você já contribuiu com a APAS em
alguma ocasião? Chegou sua hora, caso
seu coração seja tocado, deposite sua oferta
na conta 13057-5, Agência 0183-X do
Banco do Brasil.

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.”

Dízimos e Ofertas: Privilégio e
Responsabilidade
Deus tem nos abençoado, suprido nossas
necessidades e reconhecemos isso! Temos
o privilégio de trazer dízimos e ofertas,
consagrá-los ao Senhor para o sustento da
sua casa. O profeta Malaquias declara:
“Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro,
pare que haja mantimento na minha casa...”
(Malaquias 3.10)

Crente fiel não administra o dízimo, não o
retém, não o entrega em outra comunidade.
Ele o devolve ao Senhor na sua própria
Igreja. Temos a responsabilidade diante de
Deus de sustentar sua casa e manter sua
obra. Seja fiel ao Senhor sempre!
“Honra ao Senhor com os teus bens e com
as primícias de toda a tua renda.” (Pv 3.9).

Boletim Dominical - Avisos
Atenção Sociedades Internas e interessados
na publicação de matéria em nosso boletim.
Na próxima semana teremos um feriado no
dia  21. Solicitamos que, expecionalmente,
nas semanas dos feridos, enviem para
secretaria@ catedralrio.org.br até terça-feira,
às 12h, todo conteúdo a ser públicado. 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.

Pão Diário
Se [...] Cristo foi ressuscitado, como [..] vocês
dizem que os mortos não vão ressuscitar?
(1 Co 15:12)

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:
“ Que Amor é esse?”

Aniversário de Nascimento

Hoje: Diác. Augusto César Leão Ferreira de Barros, Edmilson de Sousa da Silva, Maria José Ribeiro.

Seg 17: Adna de Jesus Santos, Cineide Machado Coelho, Fabíola Maia Neves Barreto, Samuel de Paula
Martins, Teresa Cristina Magalhães da Silva.

Ter 18: Carlos Felipe da Silva, Diogo de Almeida Reis Cunha, Francisco Eugênio Nogueira, Itajacy
Maria Tavares Pereira, Manoel de Castro, Rachel dos Santos Barcelos de Souza, Raquel Domingues
Gamallo, Sílvia Gama Paraíba Bêtta de Souza, Somi Vuvu.

Qua 19: Jândia Maria Gomes Backx, Diác. Jorge Carlos Camacho Correa, Lícia Maria Barbosa dos
Santos, Paulo Honório de Barros Júnior, Pedro Paulo Nery Dantas, Rosa Maria Pereira dos Santos.

Qui 20: Ana Carolina da Silva Esteves, Eneida de Mello e Souza, Iracema Sanches, Isabela Richa Braz,
José Pereira dos Santos, Leila Pereira Crispim.

Sex 21: Aleksandra dos Santos Muniz Pires, Ana Carolina de Oliveira Maciel, Cátia Amaral dos Santos
Albino, Iracy Muniz Costa, Letícia de Castilho Ortiz Valencia, Natália Cristina Ferreira da Silva, Riegel
Hasan Gomes, Volgmara Lynch Valença Martins.

Sáb 22: Davi de Freitas Coelho, Elisângela Mesquita Aragão, João Pedro Motta Pereira.

Aniversário de Casamento

Hoje: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.

Seg 17: Presb. Hésio César de Souza Maciel e Marise Cabral de Oliveira Maciel.

Qua 19: Paulo César Gomes da Silva e Elaine Ribeiro Gomes da Silva, César Roberto Feitosa de Mello
e Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello.

Qui 20: Regina Lúcia Ferreira Gurgel e Edmilson Edgard Gurgel Filho, Marlúcia Neri Stefansen e
Joergen Gyldendal Stefansen.

Sex 21: Ana Beatriz Laborinha y Perez e Ricardo Vinicius Barroso Gomes.

Sáb 22: Presb. Sérgio Tito Machado Teixeira e Ana Márcia Berbat Picanço Teixeira, Maria Valneide
Lauriano Sousa Julião e Maurício do Nascimento Julião.



Sociedades Internas

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”

Agenda e Ficha de Inscrição – Estão
disponíveis no site da Catedral
(www.catedralrio.org.br).

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocionais – nesse domingo teremos
um testemunho muito legal,
acompanhado de um louvorzão, então
vamos chegar na hora para
aproveitarmos ao máximo! Será as
17:30, na sala da Upa! Traga um amigo! 

Profissão de fé e batismo – Essa é para
você, adolescente, que aceitou Jesus no
seu coração como seu único salvador, e
deseja caminhar nessa nova jornada com
Cristo, ter compromissos com Ele e
viver para Ele! Se você ainda não fez
sua profissão de fé ou batismo, teremos
nossa classe com o Pastor Renato
Porpino, a partir do dia 07/05! Se deseja
participar, procure o Pastor Renato, ou
algum membro da diretoria!

EBA – Todo domingo, as 9:00, temos
uma classe só para adolescentes onde
podemos aprender mais sobre a Bíblia e
entender mais sobre assuntos que as
vezes nos deixam várias dúvidas!
Sabemos como a cama é confortável, e
como gostamos de ficar nela durante o
fim de semana, mas aprender mais sobre

o nosso Paizinho é muito mais
gratificante! Programe o seu despertador,
tome aquele café reforçado e venha
participar dessa classe conosco!

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 

CULTO COM AS CRIANÇAS

MAMÃE E PAPAI!!!! 

O Culto com as Crianças está super
bombando!!! 
Neste domingo vamos falar sobre a
Páscoa. Não deixe de trazer seus
pequeninos para aprender da palavra do
nosso Deus e também se confraternizar
com os amiguinhos no nosso novo
momento de além do lanchinho também
temos o nosso cantinho dos Jogos e
Diversão. 

“Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor.” 
Salmo 122.1



Sociedades Internas

Deptº Ana e Lídia, Helen Simonton
e Maria Reis - reunião em conjunto no
dia 19, 4ª feira, às 14h30 no Abrigo
Presbiteriano.

Aniversário do Rev. Guilhermino -
comemoração dia 24, às 12h30, no
Restaurante Fagulha. Conde de
Baependi, 62 - próximo ao metrô do
Largo do Machado.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!
O 64º ECCC será daqui a 15 dias!!! -
dias 28 a 30 Abr – Relembramos aos
encontreiros que desejarem trabalhar no
próximo Encontro, para comparecer nas
Reuniões Preparatórias.
Preferencialmente o casal, e na
impossibilidade, um dos cônjuges. Casais
que tiverem dificuldade em participar de
todas as reuniões e da Vigília, procurem,
antecipadamente, o Casal Presidente,
para estudar a excepcionalidade de cada
caso.

Reuniões Preparatórias – Na 1ª
Reunião Preparatória, vimos na Palavra
de Deus (Ne 1:3-10) que é tempo de
reconstrução. Diante das circunstâncias,
restauremos as brechas do muro de
proteção da nossa família, na meditação
da Palavra e na prática da oração, para
renovarmos, a cada dia, a aliança com
nosso Deus! Por isso, não perca nossa
2ª Reunião Preparatória. Venha estar
conosco para sermos abastecidos,
preparados e usados pelo Senhor, como

instrumentos de Sua graça salvadora e
transformadora para fecharmos as
brechas. Estejamos todos em oração.
Anote e Divulgue: Terça feira, 18/04,
às 20h, no Salão Álvaro Reis.

Vigília : Atenção! Em virtude dos
feriados no mês de Abril, a Vigília do
ECCC será no dia 20 ,
(excepcionalmente, numa quinta
feira). Programe-se e participe! Não
esqueça de trazer um quitute +
suco, ou refrigerante, para nosso
lanche comunitário.

“Cestão” lembrados ??? -
Encontreiros: não esqueçam do Cestão.
Procurem a Carmen Lúcia!

Padrinhos – Entrem em contato com a
Lígia para confirmar a ida de seu casal
convidado ao Encontro e procurem
saber se receberam a carta de
confirmação que foi enviada em 3/4/
17.

XXI RECCC – De 20 a 22 de outubro
de 2017, no Hotel Atlântico Búzios.
Nossas vagas estão quase terminando!
Inscreva-se já! Fale com o casal
procurador, Marcelo e Patrícia, ou
qualquer casal da Diretoria e garanta sua
vaga.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais
que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos de
Deus sejam derramadas sobre cada
família. O casamento é um laço de amor.
Um laço que deve ser leve como um
abraço, não apertado como um nó, mas
firme o suficiente para não se desfazer
com o vento!



Sociedades Internas

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

Reunião de Oração - Nesta segunda,
17/04 às 19h vamos estar reunidos para
agradecer as bênçãos recebidas e
interceder por enfermos, famílias, nossa
igreja e nação.
Visita e Oração - Temos alguns irmãos
enfermos, assim como famílias
enlutadas ou atravessando por
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 - O
Trabalho está caminhando, estamos
recebendo currículos de membros e até
de irmãos de outras Igrejas. Solicitamos
aos empresários e profissionais de nossa
Igreja que tenham vagas de emprego
disponíveis que nos procurem para que
a ponte possa ser realizada. Rogamos à
Igreja que 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, de 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.

Fraldas Geriátricas - Nosso GAD
Instituições tem realizado um intenso e
abençoado trabalho junto a diversas
instituições, e uma necessidade muito
grande é em relação a fraldas geriátricas.
Solicitamos aos irmãos que nos ajudem
nessa ação, doando pacotes de fraldas
geriátricas para que nossos idosos
possam ser atendidos prontamente. Caso
haja interesse em conhecer este trabalho
procure a Junta Diaconal.

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Domingo de Páscoa - a SAF Rio
deseja a todas as sócias e familiares, uma
Feliz Páscoam, tendo certeza que Cristo
Vive em nossos corações.

Oficina de Artesanato- dia 18 às 14h,
na Igreja. Venha participar,
confeccionando mimos.

Deptº Ebenézer - reunião dia 19, 4ª
feira, às 14h30 na sala da rampa.



Culto Devocional - 8h

Liturgia

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:

Dirigente: “Mas, no primeiro dia da
semana, alta madrugada, foram elas ao
túmulo, levando os aromas que haviam
preparado. E encontraram a pedra
removida do sepulcro; mas, ao entrarem,
não acharam o corpo do Senhor Jesus.”
(Lucas 24.1-3)

Congregação: “Aconteceu que, perplexas a
esse respeito, apareceram-lhes dois varões
com vestes resplandecentes. Es- tando elas
possuídas de temor, baixando os olhos
para o chão, eles lhes falaram: Por que
buscais entre os mortos ao que vive? Ele
não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos
de como vos preveniu, estando ainda na
Galileia.” (Lucas 24.4-6)

Todos: “quando disse: Importa que o Filho
do Homem seja entregue nas mãos de
pecadores, e seja crucificado, e ressuscite
no terceiro dia. Então, se lembraram das
suas palavras. E, voltando do túmulo,
anunciaram todas estas coisas aos onze e
a todos os mais que com eles estavam.”
(Lucas 24.7-9)

272 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Aleluia ao Cristo Redivivo”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

311 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Avante, ó Crentes” – 1ª Música

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Elizabeth Sabino.

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Cíntia Fortunato
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: João 8.1-11 - Presb. Luís
Monteiro.

Solista: Cíntia Fortunato

TEMA DO DOMINGO:
"Que amor é esse?"

Mensagem: Rev. Romer Cardoso.

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Glória Pra Sempre”

Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor.
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá.

O céu, a terra e o mar,
E tudo o que neles há,
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !

Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia

Culto Matutino - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:
Dirigente: “No findar do sábado, ao entrar

o primeiro dia da semana, Maria Madalena
e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis
que houve um grande terremoto; porque
um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-
se, removeu a pedra e assentou-se sobre
ela.” (Mateus 28.1-2)

Mulheres: “O seu aspecto era como um
relâmpago, e a sua veste, alva como a
neve. E os guardas tremeram
espavoridos e ficaram como se estivessem
mortos.” (Mateus 28.3-4)

Homens: “Mas o anjo, dirigindo-se às
mulheres, disse: Não temais; porque sei que
buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não
está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde
ver onde ele jazia.” (Mateus 28.5-6)

Coral: “Ide, pois, depressa e dizei aos seus
discípulos que ele ressuscitou dos mortos
e vai adiante de vós para a Galileia; ali o
vereis. É como vos digo! E, retirando-se
elas apressadamente do sepulcro,
tomadas de medo e grande alegria,
correram a anunciá-lo aos discípulos.”
(Mateus 28.7-8)

Todos: “E eis que Jesus veio ao encontro
delas e disse: Salve! E elas, aproxi-
mando-se, abraçaram-lhe os pés e o
adoraram. Então, Jesus lhes disse: Não
temais! Ide avisar a meus irmãos que se
dirijam à Galileia e lá me verão.” (Mateus
28.9-10)

52 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que pudéssemos
dar voluntariamente estas coisas? Porque
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas;
eu também, na sinceridade de meu coração,
dei voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.”
(I Crônicas 29.14,17)

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

Oração de Consagração: Diác. Gerbe
Barros.

Pastorais

CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona:  “Agrada-te do
SENHOR, e ele satisfará os desejos do
teu coração. Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.
Fui moço e já, agora, sou velho, porém
jamais vi o justo desamparado, nem a
sua descendência a mendigar o pão.”
(Salmo 34.3-4,25)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Reafirmação da Fé: “Credo Apostólico”

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso,
criador do céu e da terra.

Creio em Jesus Cristo, seu único filho,
nosso Senhor, o qual foi concebido por obra
do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria;
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi

Liturgia

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Texto: I Coríntios 15. 1-
11” - Presb. Newton Alvarez.
Coral Edineia Bastos

TEMA DO DOMINGO:
“A Tríplice Dimensão da Páscoa.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

CONTRIÇÃO COM DEUS

 PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Motivos de Oração
Coral Edineia Bastos
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

COMUNHÃO COM O

CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

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

Cântico
“Jesus, em Tua Presença”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti,
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai.         (Bis)

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!         (bis)

Ministração do Vinho

266 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Rude Cruz”

Cântico
“Vivi Tão Longe do Senhor”

Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar,
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar  (Bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar.

Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.

Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador!

SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA

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
Amém Tríplice
Poslúdio
Recessional



Liturgia

crucificado, morto e sepultado; desceu ao
Hades; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia;
subiu ao céu; está assentado à mão direita
do Deus Pai Todo-poderoso, de onde há
de vir para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na santa
Igreja de Cristo; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição
do corpo; na vida eterna. Amém.

Cântico
“Deus Enviou”

Deus enviou seu filho amado
Para morrer em meu lugar,
Na cruz morreu por meus pecados,
Mas ressurgiu e vivo com o Pai está.

Porque Ele vive posso crer no amanhã!
Porque Ele vive temor não há!
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está!

E quando enfim chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus que vivo está!

EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Oséias 3:1-5 - Presb. Maurício
Buraseska.
Coral Canuto Régis

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

TEMA DO DOMINGO:
“ Que Amor é esse?”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

DESPEDIDA E ENVIO

Cântico
“Que Amor é Esse”

Eu estou em tua presença
Pra te adorar e te amar.
Só de ver
Os teus olhos nos meus
Eu me rendo
Em total consagração.

Que amor é esse,
Capaz de abrir mão
Do bem mais precioso
Que alguém pode ter:
O seu próprio filho!

Que amor é esse,
Não mediu sacrifícios
Para me salvar
E para restaurar
A minha vida por inteiro.

Incomparável amor,
Que incendiou meu coração!
Amor que me transforma
E que me faz vencer!

Que amor é esse. (6x)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Recessional
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Anotações

Liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio

ADORAÇÃO AO CRISTO

RESSURRETO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Passado o sábado, Maria

Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé,
compraram aromas para irem
embalsamá-lo. E, muito cedo, no
primeiro dia da semana, ao despontar do
sol, foram ao túmulo.” (Marcos 16.1-2)

Mulheres: “Diziam umas às outras: Quem
nos removerá a pedra da entrada do
túmulo? E, olhando, viram que a pedra
já estava removida; pois era muito
grande.” (Marcos 16.3-4)

Homens: “Entrando no túmulo, viram um
jovem assentado ao lado direito, vestido
de branco, e ficaram surpreendidas e
atemorizadas.” (Marcos 16.5)

Coral: “Ele, porém, lhes disse: Não vos
atemorizeis; buscais a Jesus, o Nazareno,
que foi crucificado; ele ressuscitou, não
está mais aqui; vede o lugar onde o tinham
posto.” (Marcos 16.6)

 Todos: “Mas ide, dizei a seus discípulos e
a Pedro que ele vai adiante de vós para a
Galileia; lá o vereis, como ele vos disse.”
(Marcos 16.7)

274 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Morto e Ressurreto”

Oração de Adoração
Coral Edineia Bastos

CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

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)

51 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Cristo Adorado”

A Cristo adorai,
Cordeiro vencedor!
Ouvi das hostes celestiais,
Dos anjos o louvor!
Eleva a tua voz e entoa, coração,
Louvando aquele que morreu
E deu-te a salvação.

A Cristo adonai,
Seu lado e mãos olhai!
Das suas chagas o esplendor
E a glória contemplai!
Nem anjos lá do céu o podem suportar;
Perante o místico esplendor
Abaixam seu olhar.

A Cristo adorai!
A vida nos doou,
E a fim de dar-nos salvação
Da tumba triunfou!
Cantemos seu poder:
Morreu, mas ressurgiu!
A vida eterna ali nos deu
E a morte destruiu.

A Cristo Adorai,
Das eras o Senhor,
Dos mundos e astros
Da amplidão eterno Criador.
Ao grande Redentor,
Que nos deu salvação,
Eternamente tributai
Louvor e adoração!

Oração de Consagração: Diác. Sérgio
Branco.

Pastorais


