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Editorial

Ele estava sob o brilho do olhar de
amor, de misericórdia, de recomeço, de
esperança... de perdão. Fora alcançado pela
verdade que divide a história em duas partes.
Naquele momento, não era a religião; nem
um corpo de doutrinas maravilhosamente
dispostas por um sacerdote dotado de
retórica; nem uma lista de costumes
convencionados por uma história litúrgica...
Era tão somente a pessoa de Cristo e o Seu
olhar capaz de ressignificar a existência do
ser humano. Desde então, houve uma linda
transformação na vida do ator, aconteceu
o entendimento de que toda aquela
verdadeira história da vida e obra de Jesus
se deu por amor à humanidade. Ali, ele se
sentiu alvo do amor incondicional de Jesus
Cristo e percebeu que, mesmo o ser humano
mais desprezível socialmente, pode ser
tocado pelo olhar amoroso do Senhor.

Não se deixe vencer pelas dores do
passado, pelas perdas, pelos traumas... Não
se sinta absorvido pela proposta materialista
de uma vida focada na produção, na agitação
de uma agenda sempre lotada, nas angústias
inerentes à Terra; não se permita comemorar

meramente o descanso a cada feriado
nacional; não caia na tentação de discorrer
teoricamente a respeito da religião cristã, sem
nunca ter parado para refletir a respeito do
olhar, do gesto e do amor de Cristo. Não!
Não discurse veementemente com a
arrogância típica dos modernos fariseus
sobre ser membro de alguma igreja, sobre
ter o seu nome vinculado a uma
denominação religiosa... Não ouse dizer-se
conhecedor do cristianismo sem entendê-
lo à luz de uma única pessoa: Jesus. Sinta
hoje o Seu olhar em sua direção, perceba-se
alvo do Seu amor na Cruz e das graças
advindas de Sua ressurreição, compreenda-
se cuidado por Ele em todas as coisas e
tenha uma semana feliz, sabendo que o olhar
transformador do Senhor Jesus está sobre
nós em todo tempo, fazendo-nos sentir
amados por Ele e protegidos por Seu amor.

Renato Porpino,
alguém encontrado pelo

olhar de Cristo.

“E Jesus, olhando para ele, o amou.”
Marcos 10. 21

O ator italiano Pietro Sarubbi, que interpretou Barrabás no filme “A Paixão de
Cristo” em 2004, lançou um livro em que contou uma experiência vivida durante as gravações
do longa. Afirmando ter sempre vivido um histórico de “papéis obscuros”, ele conta que
nunca esperou atuar em um filme sobre a história de Jesus, sobretudo em razão de seu
afastamento das questões religiosas. No livro “Da Barabba a Gesù”, de 2011, a fala desse
ator e autor foi literalmente esta: “Eu nunca imaginei que pudesse atuar em um filme sobre a Paixão
de Cristo, porque na época estava muito longe da igreja” (...) “Era apenas por objetivos financeiros”. Esse
artista relatou que queria fazer o papel do apóstolo Pedro, pois era uma personagem mais
frequente, portanto financeiramente melhor. Porém, o que surgiu foi o pequeno papel de
Barrabás e a sua ínfima participação. Fato que o aborreceu e o levou a argumentar que era
um ator conhecido do grande público e que merecia um papel maior.

No entanto, ele afirma que a participação no filme foi muito importante para a sua
vida. Segundo ele, sua relação com a personagem e com a fé começou a mudar quando
conversou com Mel Gibson, diretor do filme, sobre a pessoa que iria interpretar. Ao lhe
dar mais detalhes, o diretor explicou que Barrabás não era apenas um bandido, mas sim um
homem que fora torturado e levado ao limite pela sociedade e pelas autoridades da época,
a ponto de tornar-se uma besta, um monstro... Gibson, então, afirma:

“Por isso, escolhi você... Depois de pesquisar, percebi que você é capaz de encarnar esse animal
selvagem e, ao mesmo tempo, guardar no fundo do coração um ser desumanizado e carente”.

O artista conta que o grande impacto de sua vida começou na gravação da cena
em que o povo perdoou a Barrabás e condenou o Senhor Jesus... Conforme o relato do
ator, de repente Pietro Sarubbi e Barrabás - na alma - eram um só. A cena progrediu e ele
já não atuava, mas vivia aquele momento como se ele fosse o próprio malfeitor... E aquele
evento vibrou em todo o seu ser. Finalmente, os gritos da multidão tinham alcançado o seu
desejo... Ele, Barrabás, fora livre. Então, descendo as escadas, os seus olhos encontraram
com a ternura dos olhos de Jesus. “Foi um grande impacto. Eu senti como se houvesse uma corrente
elétrica entre nós. Eu via o próprio Jesus”. Um olhar...
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Notícias Gerais

Bem-Vindo, Caro Visitante
É um privilégio tê-lo(a) conosco neste dia.
O(a) recebemos com alegria e o(a)
acolhemos com amor fraternal.  Sinta-se à
vontade entre nós, como se estivesse na sua
própria igreja.  Há Bíblias com hinários,
disponíveis, nos escaninhos dos bancos, use-
as.  Adoremos juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja, em sua reunião de
28 de março de 2018, autoconvocou-se
para reunir-se dia 11 de abril, próxima
quarta-feira, às 18:30h. Pastores e Presbíteros
estão convocados. O Conselho administra
a Igreja, que é convidada a orar por seus
líderes espirituais.

Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido em 12/03/2018

e deliberou sobre os seguintes assuntos: 
1. Recebeu a equipe do Instituto Cidade

Viva (ICV) para a apresentação da
Campanha “Abrace a Catedral
Presbiteriana”, fez os últimos ajustes e
aprovou o lançamento após o culto
matutino de 18/03/2018.

2. Recebeu e registrou ofício do Abrigo
Presbiteriano, agradecendo a doação de
24 bíblias comemorativas dos 500 anos
da Reforma Protestante.

3. Deferiu pedido de cessão do Templo, da
IP de Honório Gurgel para a realização
de um Culto em Ações de Graças.

4. Recebeu e registrou a cessão do Templo para
o casamento de Kelvin Bragança e Giulia G.
Cascardo, ambos membros da igreja.

 5. Recebeu e registrou informações sobre
os novos caseiros contratados para o
AVB, de acordo com a aprovação prévia
do Conselho.

6. Registrou o falecimento de Regina Célia
Ribeiro de Pret Candido Oliveira, em 08/
03/2018, aos 69 anos, e Luíza Freire Araújo,
em 10/03/2018, aos 95 anos. Em
decorrência, deu baixa no Rol de Membros.

7. Recebeu a palavra do Pastor Efetivo, Rev.
Jorge Patrocínio, comunicando que se
submeterá a uma intervenção cirúrgica no
dia 17/03/2018, com afastamento de 15
a 20 dias, concedendo-lhe licença, com base

no Art. 39 da CI/IPB e rogando as
bênçãos de Deus sobre o procedimento
cirúrgico e sua breve e completa
recuperação. Considerando que após este
período de licença pretende gozar das suas
justas e merecidas férias, com base no Art.
33 §2º e  Art. 80 da CI/IPB e do Art. 3º
§2º do Estatuto da IPRJ, o Pastor Efetivo
convidou o Rev. Isaías, para substituí-lo
nestes períodos (licença e férias).

Rev. Antônio Bento
Ilustre Pastor Presbiteriano, Presidente do
Sínodo da Igreja Presbiteriana em Angola,
(equivalente ao nosso Supremo Concílio),
dá-nos a honra da sua presença e o privilégio
de nos transmitir a Palavra de Deus para
nossa edificação crescimento espiritual. A
Igreja o recebe com distinção e alegria! Rev.
Antônio Bento, bem-vindo à Catedral
Presbiteriana do Rio!

Aniversário do Rev. Jorge Patrocínio
Na 3ª feira, dia 3/5, o Rev. Jorge Luiz
Patrocínio completou mais um ano de vida,
dádiva divina a sua preciosa existência.
Parabéns, Rev. Jorge.  Desejamos-lhe vida
longa, abençoada e feliz!  Que a graça
abundante de Deus esteja na sua vida, família
e ministério. “O Senhor te abençoe e te guarde;
“O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti,
e tenha misericórdia de ti; O Senhor sobre ti
levante o rosto e te dê a paz.” Nm 6.24-26

Série de Mensagens em Abril nos Cultos
Vespertinos 
Em abril teremos uma Série de Mensagens com
o tema: “Não sei o que seria da minha vida se
não fosse...” É uma série que fala sobre caráter,
perdão, restau-ração,  confissão, graça e amor.
Convide seus familiares e amigos e juntos
vamos levar a Palavra de Deus aos corações.

Culto Dirigido pela UCP
Hoje, às 19 horas, o Culto Vespertino será
dirigido pela UCP. Nossas crianças estarão
nos conduzindo na adoração ao Senhor,
cantando, orando, lendo a palavra e
manifestando a alegria de pertencerem ao
Senhor. Papais e vovós estão convidados a
participar desse culto.

Notícias Gerais

Doações de Livros Infantis
O Ministério de Missões montará uma
biblioteca e brinquedoteca na Congregação
Presbiteriana Delmiro Gouveia. Se você tiver
livros infantis cristãos, éticos ou de cidadania
e quiser doar, estaremos recebendo na
Catedral para enviá-los para o Sertão
Nordestino. Também aceitamos brinquedos
principalmente que ajudem na alfabetização
e socialização. E um dos nossos maiores
objetivos é levar Bíblias Ilustradas para as
crianças e levaremos material escolar
também. O lugar é muito carente e sua ajuda
abençoará a vida dos pequeninos. Você
pode deixar os livros no momento do
ofertório ou encaminhar para a sala da
missionária Leninha.

Fraldas no Varal
Com muita alegria e louvando a Deus pela
sua benignidade, comunicamos o
nascimento da Pietra, no dia 29 de março,
com 2,750 Kg e 48 centímetros, filha de
Felipe e Beatriz Gaiser Serrão . Mãe e bebê
estão passando bem. Os avós  Johannes e
Carla Gaiser agradecem o apoio e
intercessão dos irmãos.

Alice Franssen da Costa
Filha de Miguel Cândido da Costa Júnior e
Rachel Lemes Franssen, foi consagrada a
Deus, através do Batismo Infantil no
domingo 01/04/2018.  Os pais assumiram
o compromisso de criá-la e educá-la de
acordo com os princípios cristãos e a Palavra
de Deus, regra infalível de fé e prática.
Parabéns aos pais e avós.  Que Alice “cresça
em estatura, sabedoria e graça diante de
Deus e dos homens”.

Maria Luíza de Carvalho França e
Buraseska
Completa amanhã, dia 9 de abril, 15 anos.
Linda e marcante data que assinala a
primavera da sua existência.  Os pais, Presb.
Maurício Buraseska e Gisele de Carvalho
França e Buraseska, unem-se para agradecer
a Deus pelo dom da vida e pela data
significativa especial. Parabéns, Maria Luíza.
Vida longa e repleta de bênçãos!

“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
No domingo passado, foi lançado oficialmente
este Projeto, que visa à restauração da fachada
de nosso templo, considerando que o desgaste
natural do tempo gerou a instabilidade do seu
revestimento e degradação dos seus ornatos,
comprometendo a segurança da circulação das
pessoas. Este é um projeto diferenciado, pois
permite que todo investimento realizado seja
integralmente restituído pelo IR Imposto de
Renda, utilizando os incentivos fiscais da Lei
Rouanet, até o limite legal de 6% para pessoas
físicas e 4% para pessoas jurídicas. Os
investimentos poderão ser realizados até o final
do mês de dezembro. Quem tiver imposto a
pagar será deduzido o valor investido. Quem
tiver imposto a receber terá a restituição integral
do investimento. Todos os investimentos
somente poderão ser realizados através do site
do Projeto, face a necessidade de serem
controlados pelo governo e pela coordenação
do Projeto.
Durante o lançamento do Projeto foi
lembrado o esforço que a igreja tem feito,
ao longo dos anos, para preservar este
relevante patrimônio histórico, cultural,
arquitetônico e religioso, em especial o
Projeto “Erguendo as Torres para Glória de
Deus”, realizado durante o pastorado do
Rev. Guilhermino e sob a gestão do saudoso
Presb. Edson Gueiros Leitão, com
participação do arquiteto Josias.
Este Projeto foi concebido neste formato,
face aos elevados custos desta restauração
(da ordem de dois milhões de reais) e ao
fato do nosso templo estar tombado pelo
INEPAC. Para sua viabilização, o Conselho
contou com a valiosa parceria do Instituto
Cidade Viva, entidade especializada neste
tipo de Projeto, a qual gerenciou a elaboração
e aprovação do Projeto junto ao Ministério
da Cultura. Até aqui o Senhor tem nos
conduzido e certamente estará conosco na
execução deste Projeto. Sejamos investidores
ou divulgadores deste Projeto, na certeza que
o Senhor da igreja estará abençoando os
esforços de todos nós para tornar realidade
este Projeto, para Glória de Deus!  



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom. 08
Abr 18 -  Equipe B:  
George Washington, Jerson Ferreira,
Iracema Maia, José Arteiro, José Vinícius,
Ricardo Dowsley, Rodrigo Nobre, Victor
Hugo,  Elizabeth Sabino
(Púlpito 8h), Adeclen Santos
(Púlpito 10h30), e
Adolfo Correia (Púlpito 19h).  
Qui. 12 Abr 18 - Adolfo Correia. 

Próxima semana: Dom. 15Abr18 -
  Equipe C:  Roberto Marinho, Willians
Araújo, David Pereira, João Henrique,
Leandro Trindade, Lilian Canto, Mário
Sérgio, Sérgio Santos,  Charles Mattos 
(Púlpito 8h), Antônio Renato
(Púlpito 10h30), e
Carlos Cândido  (Púlpito 19h) 
Qui. 19Abr18 - Carlos Cândido. 

Reunião Ordinária - Agradecemos aos
irmãos que compareceram a nossa Reunião
Ordinária, participando com disposição e
atenção. Em especial agradecemos a
participação do Presbítero Jorge
Apocalypses que trouxe uma reflexão
bíblica impactante sobre a importância do
ministério diaconal. Que o Senhor renove
em nossos corações, a importância,
responsabilidade e zelo pelo ministério que
confiou em nossas mãos.

Segurança - As ações de vaiolência em
nossa Cidade têm sido cada vez mais
frequentes, e precisamos redobrar nossa
atenção: Quando em veículos evite
circular com os vidros abertos ou parar
no semáforo próximo a
calçada; quando a pé evite andar ou
ficar sozinhos em pontos de ônibus e
locais mais desertos; e evite o uso de
celulares em locais públicos .  O
transporte solidário (CARONA)  é
uma prática abençoadora para
todos! Quando não for possível use o
transporte público, mas vá em grupo
aumentando sua comunhão e segurança. 

Atendimentos - 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. 

Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo
à Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso de Culto ao máximo, e permita
que o seu Próximo também tenha a mesma
oportunidade.   Coloque seu celular em
modo silencioso ;  Evite conversas
desnecessárias;  Louve ao Senhor com toda
sua alma;  Coloque sua ansiedade diante de
Deus em oração; Abra seu coração para
receber a Palavra de Deus; Em resumo: Seja
Muito Abençoado!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Parabéns aos aniversariantes- A SAF os
abraça carinhosamente pela passagem de
seus aniversários - Rev. Jorge Patrocínio -
dia 3 e o Conselheiro Presb. Olympio
Bezerra - dia 4. Deus os abençoe.

Registro dos 120 anos SAF -  Dia 06/05
você está convocada para tirar uma foto
oficial, logo após o culto matutino das 10h30.
Local : no púlpito.  Não fique de fora! Venha
fazer parte desse registro histórico.

Deptº Jerusalém -   dia 12 , 5ª feira, na
casa da Zilá em Bananal. Van saindo da
Igreja às 7h30.

Deptº Eunice-  dia  15 ,  próximo
domingo , às 17h, na sala da rampa.

Deptº Dorcas-  dia 15,  próximo domingo,
às 17h, sala da SAF.

Sociedade Internas
ECCC

Encontro de Casais Com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O

SEGREDO?
66º ECCC 13 a 15 Abr - 3ª Reunião
Preparatória dia 10 de Abril – Na 1ª e 2ª
Reuniões Preparatórias, vimos, na Palavra
de Deus, por intermédio do Pr. Evaldo, as
etapas da vida de José, o administrador e o
crescimento que vem da alma em contato
com Deus. Programe-se para a 3ª Reunião
Preparatória, dia 10 de abril. Venha estar
conosco para sermos abastecidos,
preparados e usados pelo Senhor, como
instrumentos de Sua graça salvadora e
transformadora.

XXII RECCC – Será no Mont Blanc –
Porto Marina Resort, em Itacuruçá, de
26 a 28 Out 18. Preletor: Rev. Marcelo
Gualberto. Invista em seu casamento,
parcelando em até 6 X R$ 210,00 (suíte com
vista para a serra), ou 6 x R$ 233,33 (suíte
com vista para o mar). Cheques pré-
datados, para o dia 5 de cada mês, a partir
de maio. Restam poucas vagas! Aos casais
que reservaram suas unidades e ainda
não efetuaram o pagamento, procurem
o casal procurador, (Rejane e João), pois
já assumimos com o Hotel o pagamento
dessas unidades.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Que estes
sentimentos divinos estejam sempre
presentes na vida de vocês! Na Reunião
Mensal deste mês teremos um momento
de oração de gratidão.

UPH
União Presbiteriana de Homens

ACAMPAMENTO – Você já pensou em
se inscrever para participar de nosso
acampamento! Bananal lhe aguarda. Próxima
reunião em 15/4. Venha, você poderá ser
impactado com a palavra da mocidade. UPH
é um lugar para todos e para todas. Iremos
recebê-lo com toda alegria, VENHA !

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós não
teremos o culto da UPA, mas nós teremos
nossa super devocional, às 17:30h, na sala
da UPA! Não se atrase e traga um amigo.

EBA - Todo domingo, às 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais
sobre assuntos que, às vezes, nos deixam
várias dúvidas! Programe o seu despertador,
tome aquele café reforçado e venha
participar dessa classe conosco!  

Informações - Não deixe de nos seguir nas
redes sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.rio
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Muito amor!!!  Agradecemos a Deus pelo
derramar do seu amor no seu povo oasiano,
visitantes, colaboradores, casal conselheiro,
casal administrador, mentora, preletor e
doadores, no nosso acampamento de
Páscoa.  A todos agradecemos por tanta
dedicação no serviço do Reino e pelo
acalentar dos nossos corações.  Deus a todos
muito abençoe por toda alegria que nos
dedicaram. Com amor, Movimento Oásis.

Reunião de Oração: Dia 09/04/18, às 19h!
Venha orar por sua igreja, família, país e seus
projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 09/04/
18 às 16h.  Você não pode faltar!  Louve ao
Senhor!

Reencontro dia 15/04/18!!  Você é nosso
convidado para vir compartilhar todas as
suas experiências vividas no acampamento.
Traga seus visitantes, viveremos momentos
de muita alegria debaixo do amor do
Senhor!  Não falte!!



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

Prelúdio

“LOUVAREI AO SENHOR

DURANTE A MINHA VIDA...”
(SALMO 146.2)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR.” (Salmo 135.1)

Congregação: “Casa de Israel, bendizei ao
SENHOR; casa de Arão, bendizei ao
SENHOR.” (Salmo 135.19)

Todos: “Casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR,
bendizei ao SENHOR.” (Salmo 135.20)

21 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Deus de Abrão” – 1ª e 4ª Estrofes

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI, E DAS

TUAS MÃOS TO DAMOS.”
(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

104 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Linda Melodia”

Oração de Consagração: Aux. Diac.
Elizabeth Sabino

Pastorais

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: I Tm 2.5-6 - Presb.
Fernando Lopes

Tema da mensagem:
“Jesus, o Perfeito Mediador.”

Coral Idalina Heringer

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS

 TU ME RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“... FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE

MIM.” (I CORÍNTIOS 11.24)

Ministração do Pão

107 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ao Pé da Cruz”

Cântico
“Tudo Que Jesus Conquistou na Cruz”

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso,
É nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse, é nossa herança.

Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo. (2 vezes)

Ministração do Vinho

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

Liturgia

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cântico
“Jesus é a Aliança”

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai.

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E
SANTO TEMOR;”
(HEBREUS 12.28)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

“... E Me Pôs Nos Lábios Um Novo
Cântico, Um Hino De Louvor Ao Nosso

Deus.” (Salmo 40.3)

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

Deus, o meu coração está firme; cantarei
e entoarei louvores.” (Salmo 57.7)

Mulheres: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.” (Salmo 57.8)

Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Salmo 57.9)

Coral: “Pois a tua misericórdia se eleva até
aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.”
(Salmo 57.10)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.11)

27 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Um Hino ao Senhor”

Cântico
“Não há Deus Maior”

Não há Deus maior,
Não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande
Como o nosso Deus!

Criou os céus, criou a terra,
Criou o sol e as estrelas.
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou
Para o Seu louvor!  (4 vezes)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

“... Trazei Oferendas e Entrai nos Seus
Átrios.” (Salmo 98.8)

Leitura Uníssona: “Que darei ao SENHOR
por todos os seus benefícios para comigo?
Honra ao SENHOR com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda; e se
encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares.”
(Salmo 116.12; Provérbios 3.9-10)

198 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Salvação Graciosa”

Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos

Pastorais

CONTRIÇÃO COM O DEUS SANTO

“Sacrifícios Agradáveis a Deus São o
Espírito Quebrantado; Coração

Compungido e Contrito,
Não Desprezarás, ó Deus.”

(Salmo 51.17)

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza
de coisas que se esperam, a convicção de
fatos que se não veem. 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.”
(Hebreus 11.1 e 6)

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Liturgia

Anotações
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EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

“Desvenda os Meus Olhos, Para que eu
Contemple as Maravilhas da Tua Lei.”

(Salmo 119.18)

Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Antônio Bento

ENVIO

“Servi ao Senhor com Alegria...”
Salmo (100.2)

Cântico
“Um só Rebanho”

Um só rebanho, um só Pastor,
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor,
Deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou
E por nós quis morrer!
Quem nos amou
E por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

v

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “Arco-Íris”
Não é segredo, não é ficção,
Numa baleia jonas ficou um tempão.
Por três dias, 1, 2, 3!!
Um arco íris, deus criou no céu,
Essa é a história da arca de Noé:
Um dilúvio desceu!

O que deus criou no céu
Mostrou o quão grande é o seu amor.
O que deus mostrou no céu ao mundo
Foi Ele é o caminho, eu o seguirei.

VAMOS ADORAR A DEUS

Convite à Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, Senhor nosso,

quão magnífico em toda a terra é o teu
nome! Pois expuseste nos céus a tua
majestade.” (Salmo 8.1)

Crianças: “...da boca de pequeninos e
crianças de peito tiraste perfeito louvor.”
(Mateus 21.16)

Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de
todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)

Crianças: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti;
ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei
louvores.” (Salmo 9.2)

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

 Cântico
“Chuá”

Chuá é o som da nossa onda.
Chuá, chuá...
Chuá, chuá, Jesus é nossa onda.
Chuá, chuá, chuá, chuá, chuá.

Minha mãe me acordou
Dizendo que é verão.
Brilha o sol amarelo e grandão,
As nuvens de algodão já foram embora
E brilha o lindo céu azul igual do mar.

A cigarra que não para de cantar
Convidando os passarinhos pra louvar.
A galerinha de Jesus é dessa praia
E todo o mundo agradece nesse som.
Chuá é o som da nossa onda.
Chuá, chuá...
Pega a prancha e vem surfar
Na onda desse mar.
Eu já sei quem preparou esse lugar
O dono disso tudo é o paizão
Que lá do céu recebe nossa gratidão.

Cântico
“Meu Coração e Alegria”

Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus é um Deus de amor.

Minha alma está repleta de paz
Porque meu Deus é a minha paz.
Eu digo aleluia! (5x) eu digo porque.
Eu digo aleluia! (5x) aleluia, amém.

A alegria está no coração
De quem já conhece a Jesus,
A verdadeira paz só tem aquele
Que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso
Que vem do nosso Senhor.
É o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus!

A alegria está no coração
De quem já conhece a Jesus,
A verdadeira paz só tem aquele
Que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso,
Que vem do nosso Senhor,
É o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus!

Liturgia

Posso pisar numa tropa
E saltar as muralhas.
Aleluia, aleluia!
Posso Pisar numa tropa
E saltar as muralhas
Aleluia, aleluia!

Cristo é a Rocha da minha salvação
Com ele não há mais condenação
Posso pisar numa Tropa
E saltar as muralhas
Aleluia!

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

O sentimento mais precioso Q
ue vem do nosso Senhor,
É o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus.
É o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus.
É o amor que só tem
Quem já conhece a Jesus.

Oração de Adoração

VAMOS OFERTAR

Cântico
“Viuvinha.”

A viuvinha pôs na caixinha
Sua moedinha, o seu melhor,
E quem oferta com alegria
Junta o tesouro muito maior.
 
Jesus se agrada, Jesus se agrada
Da ofertinha da criançada.
Das moedinhas fazendo assim:
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
A oferta vai caindo dentro da caixinha!
 
Tirilim, tim, tim. Tirilim, tim, tim.
Eu quero um coração igual o da viuvinha!

Leitura em Conjunto: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.7)

Oração de Consagração: Diác. Adolfo

Pastorais

VAMOS ORAR

Leitura em Conjunto: “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.”
(Salmo 37.4-5)

Motivos de Oração

Cântico
“Deus de Poder.”

Deus glorioso,
Eterno tu és.
Teu é o poder,
Tua é a gloria.

Incomparáveis são os seus feitos.
Tudo que existe louva o teu nome.
Criação dai glória!
Deus de poder:
Me ama!

Deus de poder:
Te louvarei!
Lindo tu és.

Oração Silenciosa

Oração Audível: Eduardo Costa

Pai Nosso - Oração



VAMOS OUVIR A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 4.35-41 - Presb. Getro
Cunha

Cântico
“Fala, Senhor”

Fala, Fala Senhor. (2x)
Eu quero te ouvir.
Estou aqui fala comigo, Senhor.
Sou teu Servo quero obedecer tua voz!
Teu amigo, fala comigo, Senhor.
Fala, fala Senhor.(2x)
Eu quero te ouvir, estou aqui.
Fala comigo, Senhor.
Teu segredo, o que está em teu coração,
Tua Palavra, fala comigo, Senhor.
Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo.
Fala, Senhor, quero ser o teu amigo!

Tema da Mensagem:
“O que seria da minha vida se não fosse...”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

VAMOS SERVIR A DEUS

Cântico
“Somos Um”

Nós somos teu povo,
Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz.
Mudar a história em nossos corações,
Arde a chama da tua paixão.

Um só corpo, um só coração.
Um só desejo de ser tuas mãos.

Nada poderá parar!
Pois em ti nós somos um.
Tua cruz vamos levar por onde for.
Cristo rei, o mundo te conhecerá.
Vamos espalhar tua salvação!

Nós somos teu povo,
Eis-nos aqui , somos um em ti.
Nós somos um em ti.

Nada poderá parar!
Pois em ti nós somos um.

Tua cruz vamos levar por onde for.
Cristo rei o mundo te conhecerá,
Vamos espalhar tua salvação!

Hino da UCP
“Crianças Cristãs em Marcha”

Seguindo firmes com Jesus
Construindo um novo mundo
Cheio de fé e luz!
Pequenos gentis soldados
Combatendo o ódio com amor
Sempre determinados
A lutar em nome do senhor
Cantar pra todo mundo ouvir
Correr pra vitória logo vir
Cada um levando ao companheiro
Amizade, lealdade, confiança e esperança
Nós somos o grêmio juvenil
Em deus está a nossa união
Anunciamos a todos
Que Jesus cristo é a salvação!

Amém Quíntuplo
Poslúdio:

Cântico
“Chuá”

Chuá é o som da nossa onda.
Chuá, chuá...
Chuá, chuá, Jesus é nossa onda.
Chuá, chuá, chuá, chuá, chuá.

Minha mãe me acordou
Dizendo que é verão.
Brilha o sol amarelo e grandão,
As nuvens de algodão já foram embora
E brilha o lindo céu azul igual do mar.

A cigarra que não para de cantar
Convidando os passarinhos pra louvar.
A galerinha de Jesus é dessa praia
E todo o mundo agradece nesse som.
Chuá é o som da nossa onda.
Chuá, chuá...
Pega a prancha e vem surfar
Na onda desse mar.
Eu já sei quem preparou esse lugar
O dono disso tudo é o paizão
Que lá do céu recebe nossa gratidão.S

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Lucy clara Lima Sathler, Clara Martha do Sacramento.

Aniversário de Nascimento
Hoje: Camille da Fonseca Rêgo; Elizabeth de Souza Cardoso Affonso; João Silva Júnior; Saulo

Henrique de Carvalho; Waldir Rodrigues da Cunha.

Seg 09: Ivanildes Pereira dos Santos; Maria Luíza de Carvalho França e Buraseska; Salatiel Menezes dos
Santos.

Ter 10: Adir Reis da Mota; Bianca Lacerda de Lima; Cynthia Maria Gomes da Cruz; Edson Rodrigues
de Oliveira; Diác. Evando Radicetti; Iracema Perciliana Maia Ferreira; Sarah dos Santos Pinheiro.

Qua 11: Fábio Farias Gomes; Laubher Carvalho Stutz; Maria Cristina Martins Mynssen da Fonseca;
Mônica de Oliveira Magalhães; Monique Santiago Martins de Lima; Diác. Tiago De Melo Trindade.

Qui 12: Carla de Moraes Pereira Coelho; Ester Rodrigues Santos; Leandro Borges de Azeredo; Márcia
Quintaes Louvain; Miren Maitê Landa Berruezo; Oneida Maria Oliveira Costa.

Sex 13: Júlia Pereira Coelho; Regina Nazaré Martins de Lima.

Sáb 14: Andréa Nascimento Moreira Faria; Carlos Eduardo de Oliveira Nascimento; Roberta Borges
de Azeredo; Valdemir Alves de Sousa.

Aniversário de Casamento
Hoje: Ivaneide Marques Pereira e Eneas Lopes Pereira Filho; Eliane Almeida Balonecker Siqueira e

Leonardo Henrique Brasil Siqueira; Diác. Willians Silva de Almeida Araújo e Thais Oliveira da Silva
Araújo.

Ter 10: Idalino Ferreira da Silveira e Leonir Teixeira da Silveira; Ana Maria Tavares Pereira Motta e Mário
Martins S. Motta; Marcela de Oliveira Almeida Marques e Felipe Marques Gonçalves.

Qua 11: Carlos Carneiro dos Santos e Sônia Maria Costa Dos Santos.

Sex 13: Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina e Gabriel Mezat Pina; Paulo César Cassiano
Pereira e Denise Corrêa de Sousa.

Segunda-feira 09: 2 Coríntios 4.8-18
Terça-feira 10: Êxodo 3.7-17
Quarta-feira 11: Eclesiastes 4.4-16
Quinta-feira 12: Gênesis 4.1-8

Sexta-feira 13: Lucas 12.22-34
Sábado 14: Salmo 118.19-29
Domingo 15: Hebreus 10.5-18



ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Dário Porto; 10h30min: Rev. Renato Porpino;
19 horas: Rev. Guilhermino Cunha.

ESCALA DE PRESBÍTERO

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Guaraci Satlher; 10h30min: Presb. Guilherme Sayão;
19 horas: Presb. Guilherme Simon

Todos nós passamos por fases da vida onde nos vemos desanimados com as circunstâncias
e rumos que a nossa vida está seguindo.

Muitas vezes parecemos nos esquecer que o Senhor Jesus não nos prometeu uma vida longe
de aflições. Em João 16-33 Jesus nos adverte sobre as aflições que teríamos no mundo.  “Estas coisas
vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o
mundo.”

Porém no mesmo capítulo, no versículo, 20-22, Ele nos mostra que as tristezas são passageiras.
“ Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará; vós
ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz,
tem tristeza, porque a sua hora é chegada; mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da
aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós
tendes tristeza; mas outra vez vos verei; o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém
poderá tirar.

A palavra de Deus é muito clara a nós. Para todos os momentos de nossa vida, podemos
encontrar passagens que são claramente o Senhor falando conosco. Mas por muitas vezes perdemos
tempo nos lamentando sobre o que está acontecendo, deixando de enxergar aquilo que deveria estar
em nosso coração: O Senhor prepara destinos extraordinários para aqueles que o amam e o seguem.

Perdemos tanto tempo nos lamentando, reclamando ao invés de confiarmos em Deus e
tentarmos enxergar a solução. Perdemos o ânimo, forças e muitas vezes até a nossa alegria. No entanto,
precisamos agir; há coisas que dependem de nós! Há atitudes que podem nos  ajudar a sair da situação
que nos encontramos; você pode sorrir em meio as circunstâncias, pode crer no destino que Deus lhe
reserva. Quando consideramos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, podemos passar pelos problemas
e ainda sim glorificá-lo. Uma vez, em meio as minhas situações de angústias com as circunstâncias, li
uma frase que acalmou e falou muito ao meu coração: “Deus compensa as perdas. É preciso estar com
as mãos vazias para segurar algo novo.”

Tiago 1- 5 nos fala que se pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos concederá: “Se, porém, algum de
vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.”
Peça a Deus sabedoria para Entender o que Ele deseja  e tem para  você.

Que Deus nos abençoe.
Adrizia Muniz
Culto Jovem: Na próxima sexta o Rev. Gabriel Brito da IP Jardim Guanabara estará trazendo a
palavra. Venha terminar a semana na presença de Deus. Salão Álvaro Reis, às 20h.
Te esperamos!
Escola de Fé e Prática:  Hoje terminamos o 1º Módulo da Nossa Escola de Fé
e Prática. Falaremos sobre Obadias Venha, não se atrase! Venha pra Escola da
Palavra. Sala do Conselho, às 17h.
Acampamento de Inverno: Christfy – Deixe Cristo tocar na sua vida!
Investimento: R$330,30. As inscrições já começaram e acontecerão às sextas feiras
após o CJ e domingo após os cultos vespertinos.  Aproveite e faça sua inscrição
com antecedência. Desde já esteja em oração pelo nosso acampa.
Day off: Dia 14 de abril acontecerá nosso day off. É um momento para
estarmos mais próximos em comunhão e com um delicioso Churrasco!!
Inscrições com Peíque ou Nana no valor de R$35,00. Até lá!
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