Esperar é confiar
Aquele que espera em Deus deve entender o “tempo de Deus” em sua vida. O tempo de Deus não
pode ser medido como o nosso tempo. Salomão disse, no livro de Eclesiastes, que há um tempo
para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu.
Muitas pessoas não têm paciência em esperar o tempo de Deus e por isso se precipitam em suas
ações. Quantas vezes fazemos isso não é mesmo? É normal que haja conflitos em nossas emoções
quando estamos debilitados na nossa alma, e que a precipitação queira tomar conta das nossas vidas.
Muitas vezes o nosso “eu” diz: “Faça hoje!”, mas o Senhor quer também nos dizer: “Espere o tempo
certo”.
Quando a paciência perde lugar para a ansiedade, o que podemos ver é o resultado contrário ao
propósito e às promessas de Deus em nossa vida. Uma atitude precipitada, às vezes, impede que as
bênçãos do Nosso Pai se revelem.
Esperar no Senhor significa entregar a Ele todas as nossas inquietações e depositar n’Ele toda
a nossa confiança, independentemente de qualquer coisa que aconteça. Esse esperar é um exercício de
paciência e fé. Esperar é confiar. Há um louvor que me abençoa demais em momentos como esse e se
você puder tirar um tempinho do seu dia para ouvi-lo, creio que o edificará igualmente. Se chama Esperar
é Caminhar, do Marcos Almeida. Ele diz, em um trecho, o que acabamos de refletir:
“Eu espero em Ti
Embora sem saber
Como Tu dirás eu não sei
Mas esperarei
Mesmo sem saber como Tu dirás
Dentro de mim reinará a Tua paz”.
Confie, entregue e deposite: “...aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam
alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.” (Isaías 40.31)
Que Deus abençoe imensamente a semana de cada um de nós.
Rachel Coelho Nobre
>> Na próxima sexta-feira, 29/03, se Deus quiser, estaremos juntos em mais um culto jovem. Se
você tem disponibilidade, venha e participe com a gente às 20h, no salão Álvaro Reis.
*Transmissão ao Vivo pela nossa página no Facebook (@umprio).
>> Fique por dentro de todas as novidades e programações da UMP-Rio. Nos acompanhe pelas
redes sociais: Facebook/Instagram @umprio
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A IMUTABILIDADE DE CRISTO
“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre” Hb 13.8
O Químico francês Lavoisier, considera o pai da química moderna, declarou:
“Na Natureza, nada se Cria, Nada se Perde, tudo se Transforma.”
Numa dimensão espiritual, Jesus Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
não se transforma nem muda. CRISTO É IMUTÁVEL!
Jesus Cristo é o mesmo:
I – ONTEM. (PASSADO).
NA ETERNIDADE ANTES DO TEMPO.
1. SUA ETERNIDADE. Cristo não tem princípio, Ele é Alfa e Ômega, Princípio e Fim.
Procede do Pai, é incriado e eterno. Ele já existia na eternidade antes de ser gerado homem
pelo Espírito Santo.
O Cristo preencarnado na eternidade, tornou-se também homem no tempo. O Deus
eternou, se tornou homem perfeito.
2. SUA DIVINDADE. Ele é divino e João atesta sua deidade ao dizer: “No princípio era
o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.” Jo 1.1. Cristo, como Deus, tornou-se homem
sem nunca deixar de ser Deus.
3. SEU PODER CRIADOR. O evangelho de João declara sua participação na criação
de tudo: “Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele e sem Ele nada do que foi feito se fez.” Jo 1.3.
Cristo participou da criação do mundo espiritual, juntamente com Deus Pai e Espírito Santo.
4. SUA ENCARNAÇÃO. “Fez-se carne.” Assumiu a forma humana, com seus limites,
porém, sem pecado.
5. SEU MINISTÉRIO. “Curou, libertou, ressuscitou mortos, trouxe a mensagem de salvação.”
Durante três anos anunciou a vontade do Pai no mundo.
6. SUA MORTE. Morreu a nossa morte, para que Nele tivéssemos vida eterna. Morte
vicária: substitutiva.
7. SUA RESSURREIÇÃO. Ressuscitou em corpo glorificado, perfeito, imortal e celestial.
Ressuscitou! Venceu a morte e decretou a morte da morte!

Editorial

8. SUA ASCENSÃO. Subiu ao céu, em
glória, elevado por uma nuvem. O túmulo
não o conteve.

1.VIRÁ EM GLÓRIA, MAJESTADE
E PODER! “...e todo o olho o verá!”
Sua volta gloriosa é certa e iminente!

II – HOJE. (PRESENTE).
NO
TEMPO,
ANTES
ETERNIDADE.

2.JULGARÁ
TODA
A
HUMANIDADE.
O Tribunal de Cristo será estabelecido:
“Por que importa que todos nós compareçamos ante
o Tribunal de Cristo, para que que cada um
receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no
corpo.” II Co 5.10

PAI:

DA

1. ASSENTOU-SE À DESTRA DO

Posição de honra e autoridade. Realizou
a obra redentora completa e retornou à
presença do Pai, ocupando um trono do seu
lado direito. A Obra salvifica é aplicada aos
eleitos pelo Espírito Santo, que procede do
Pai e do Filho. O Pai planejou a salvação,
Jesus Cristo a executou e o Espírito Santo a
aplica aos eleitos.
2. SUA MEDIAÇÃO:
 Promove intercessão junto ao Pai
quando oramos.
Ministra o perdão dos pecados quando
nos arrependemos e os confessamos a Ele.
 É o mediador da nossa adoração em
espírito e em verdade.
 É o mediador da nossa Gratidão
Sincera.
 Consola através do Espírito Santo, o
parácleto de Deus, o consolador que habita
nos eleitos.
Está presente sempre:
“E eis que estou convosco todos os dias até a
consumação do século!” Mt 28.20
III – E O SERÁ PARA SEMPRE.
(O AMANHÃ.) A ETERNIDADE
DEPOIS DO TEMPO.

3. ADORADO ETERNAMENTE.
“E todo joelho se dobrará diante Dele...”
 Adorado pelos Anjos!
Adorado pelos salvos de todas as nações e
épocas!
4. REINARÁ ETERNAMENTE.
O seu reinado não terá fim! “...E Ele reinará
para sempre!” (Aleluia de Haendel)
Aplicação ao nosso coração:
1. Ame ao Senhor Jesus com intensidade;
2. Adore-O com fervor e profundidade
espiritual;
3. Sirva-O com fidelidade e alegria sempre;
4. Aguarde-O com esperança e santa
expectativa.
A Jesus Cristo seja a honra, a glória, o louvor
e a majestade, pelos séculos dos séculos!
Amém!
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO
Dom. 17: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Pastor Visitante; 19 horas: Rev. Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Ruy Coelho; 10h30min: Presb. Johannes Gaiser 19 horas: Presb.
Adibe Santos
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Bezerra - Sônia Cruz - Elza Pimentel Noite: Valéria Gorne
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Segunda-feira 25: I Crônicas 17.1-4,16-25
Terça-feira 26: Romanos14.1-12
Quarta-feira 27: Isaías 43.1-9
Quinta-feira 28: Salmo 1.1-3

Sexta-feira 29: Tiago 1.1-12
Sábado 30: Gênesis 50.22-26
Domingo 31: Isaías 55.1-7

Aniversário de Nascimento
Hoje: Alessandro Rocha Fonseca, Antônio Marcos Grajauskas, Carlos Luiz do Carmo, Dejani de
Almeida Reis, José de Castro Azevedo, Rosibeti Souza Ribeiro da Silva, Wallace Barbosa de Melo
Barreto.
Seg 25: Célia Maria de Andrade Bruno, Clara Martha do Sacramento, Juliana Maria Sacramento, Luciana
Lira dos Santos, Oay Cândido de Oliveira, Patrícia Tavares de Oliveira Simões, Sabrina Coelho Saud.
Ter 26: Christiane Ávila Cordeiro de Medeiros, Leonardo e Silva Galrão, Diác. Luiz Cláudio Pereira do
Nascimento, Silvana Floresta do Amaral Silva, Vasny Ferreira Gomes.
Qua 27: Anastácia Priscila do Sacramento, Diana Borges Matos, Giovanni Coutinho Stefanon, Queilita
Alves de Almeida Lima, Sérgio de Oliveira, Diác. Walter Cascardo Carneiro.
Qui 28: Cláudia de Oliveira Cardoso, Daniel de Freitas Coelho, Eustáquio Fernandes da Silva, Márcia
Motta de Carvalho, Nicole de Oliveira Mota, Roberto Monteiro Barboza.
Sex 29: Miriam de Oliveira Garcia, Sebastiana Ferreira Lima.
Sáb 30: Ana Lúcia Novaes Creazola, Guilherme Nunes Lourenço, Maria Clara Nogueira Vasconcellos
Miranda de Freitas, Regina Gonçalves dos Santos, Vera Glaucia Machado.
Aniversário de Casamento
Hoje: Diogo de Almeida Reis Cunha e Isabela Bastos de Carvalho, Priscila Maria de Barros e Nazion
dos Santos Silva.
Ter 26: Diác. Roberto Rosa de Azeredo e Vera Regina Borges de Azeredo.
Qua 27: Maria Ângela de Sousa Mendonça e Marcelo Mendonça, Luiz Fernando Dias Macedo e
Adriana de Sousa Dias Macedo.
Qui 28: Pedro Ceolin Stefanon e Noemi Coutinho Stefanon, Cleantho Fialho Viana e Alayde Gouveia
Machado Fialho Viana.
Sex 29: Diác. Cláudio Spiller e Maria Cristina Julianelli Spiller, Cecille Virginia Accioly Menezes e Fábio
Borges.
Sáb 30: Jenis Honorato de Espíndola e Maria de Fátima Soares de Espíndola, Ludmila da Mota
Freitas e Luciano dos Santos Freitas.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto Claudionor Fonseca,
Rafael SantosAlzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa, Angelúcia Muniz,
Maria José Maciel (Zezé), Presb. Olympio Bezerra e Joaquim Gomes de Sá.
Outros Motivos: Eleição de pastor, Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo
Brasil.

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintamse à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Reunião do Conselho.
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 27, às 18:00h. Na pauta, a
análise e revisão dos estatutos da igreja,
eleição de primeiro tesoureiro e a
designação do casal conselheiro do ECCC.
Pastores e presbíteros estão convocados; e
a igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.
Convocação da Assembleia Geral
Ordinária - AGO.
O Conselho convoca à Igreja para reunirse em Assembleia Geral Ordinária, na
quinta-feira, dia 28 de março de 2019, às
18:30h, com a seguinte pauta:
1 – Ouvir, para informação, os
relatórios do movimento da igreja no ano
anterior;
2 – Tomar conhecimento do
orçamento para o ano em curso;
3 – Eleger secretário da assembleia.
Você, que é membro da igreja, participe
desse ato administrativo.
Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da IPRJ.
O Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio
de Janeiro convoca-a para reunir-se em
Assembleia Geral Extraordinária, no
domingo 7 de abril de 2019, para a eleição
de pastor efetivo, com mandato até 9 de
janeiro de 2022, para o mandato de 3 (três)
anos, tendo o Rev. Renato Lopes Porpino
como candidato único. A abertura da AGE
dar-se-á às 8 horas, no Culto Devocional, o
encerramento da votação às 19:30 horas. A
conclusão da Assembleia será no término
do Culto Vespertino, às 21:00 horas.
Pão diário
Seu maravilhoso olhar “Buscai o Senhor e
o seu poder, buscai perpetuamente a sua
presença.” Cr 16.11

Processo de Eleição Pastoral
Instrução:
* A Votação será efetuada em cédula de papel,
devidamente rubriacada pelo presidente da
mesa.
* As listagens dos votantes estarão nas três
mesas, contendo os nomes dos membros da
Igreja, fazendo parte do Rol atualizado. Em
hipótese alguma, votar áquele (a) cujo nome
não faça parte da listagem.
* Será aceito o voto em outro nome, desde
que seja pastor presbiteriano, ainda que de outro
Presbitério, em plena atividade ministerial (não
jubilado ou emérito na IPRJ). Que tenha sido
consultado ou não.
* Ainda que tenhamos uma resolução do
Supremo Concílio, entendendo que o
processo de Eleição Pastoral possa ser
interrompido e retornado no mesmo dia, a
eleição será ininterrupta, das 08 às 19:30h, as
mesa de votação estarão recebendo os eleitos
com os seus respectivos votos.
* As equipes das mesas de votação deverão
estar presentes na Igreja, às 07:30h para
receberem instruções, dirimir dúvidas e ajustar
procedimentos.
* No dia da Eleição, 07 de abril de 2019:
1 - Dirija-se à mesa receptora, conforme a
letra inicial do seu nome e assine a lista de
presença.
2 - Receba a cédula rubricada pelo presidente
da mesa e dirija-se á cabine de votação.
3 - Assinale sua opção de voto apondo um
“x” no candidato indicado ou escrevendo
um outro nome na linha abaixo, depois
deposite na urna.
4 - Você deve fazer sua opção de voto. Caso
não haja escolha, o voto será considerado
voto em branco.
Comissão de Eleição de Oficiais-Ceo
Relator:
Presb.
Gelbson
Improta
Vice-Relator: Presb. Olympio Bezerra
Membros: Presb. Guaraci Satlher; Presb. Altair
Bazeth; Presb. Adibe Vieira; Presb. Jorge Apocalipse;
Diác. João Gomes
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MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO
convida a Igreja para a vigília no próximo
dia 29/03/2019 (sexta-feira), das 18:00 as
24:00 h. O tema é: AS PROVAS E A
CERTEZA DO AMOR DE DEUS (Rm
8.31-39)
“Porque eu estou bem certo de que nem a
morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as coisas do presente, nem
do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra
criatura poderá separar-nos do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.” Venha perseverar em oração
conosco!
No 4o com Deus - ADIADO
No filme “Todo-Poderoso”, JIM CAREY,
ganha os poderes de ser DEUS. Diante disso,
ele passou a receber centenas e milhares de
orações com seus diversos pedidos. E ao
responder às solicitações recebidas,
chegavam outras milhares. Já sem a paciência
(que não era divina), ele dá SIM para todas
as orações e como resultado, o mundo todo
vira um CAOS. “Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
(Romanos 8.28).
Nada acontece por acaso. O “No 4o com
Deus” tem por objetivo honrar o nome do
Senhor Jesus e sempre ser bênção na vida
daqueles que participam, utilizando nossos
dons e talentos em cada evento. Houve uma
solicitação da Igreja do Méier para que
mudássemos o dia do ITINERANTE, uma
vez que a UPA de lá teria excepcionalmente
a presença de Marcus Nati, o Brother Bíblia.
Este é muito conhecido na mídia eletrônica
por trazer a mensagem e fazer o desenhos
do que está sendo pregado ao mesmo
tempo. A equipe responsável pela UPA fará
eventos pela manhã e à noite. Diante disso,
preferimos adiar temporariamente o evento
ITINERANTE programado para hoje.
“No 4o com Deus, o melhor lugar para se
estar.”

MISSÃO CAIUÁ - Reunião na próxima
3ª feira, 26 de março às 14h no Salão Álvaro
Reis. A próxima caravana do Rio de Janeiro
para a Missão será de 04 a 11 de julho
próximo. Aproveite a oportunidade para
conhecer a obra missionária entre os povos
indígenas. Todos estão convidados!
Sete Razões para participar da Escola
Bíblica Dominical
1ª) Por amarmos a Jesus! “Aquele que tem
os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
ama;”... (Jo 14:21a).
2ª) Para não errarmos! “Respondeu-lhes Jesus:
Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder
de Deus”. (Mt 22:29).
3ª) Para sermos Limpos! “Jesus disse: Vós
já estais limpos pela palavra que vos tenho falado;”
(Jo 15:3).
4ª) Para aprendermos! “Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim, ...”(Mt 11:29a). ,
5ª) Para sermos Santos! “Santifica-os na
verdade; a tua palavra é a verdade.” (Jo 17:17).
6ª) Para sermos amigos de Jesus! “Vós
sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.” (Jo
15:14). 7ª) Para sermos bem aventurados!
“Bem aventurados aqueles que leem e aqueles que
ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas
nela escritas, pois o tempo está próximo.” (Ap 1:3).
Música Tema de abertura do Ano da
EBD Adulto
“Todos são bem-vindos”
(Família Alegria)
Todos são bem-vindos, vamos nos juntar!
Na casa do Senhor e cantar.
A família unida, em uma só voz.
A Deus vamos adorar! (2x)
Se dois ou três se unem em louvor,
O Senhor sempre virá.
E nós viemos hoje aqui, Senhor!
Porque queremos te louvar!
Todos são bem-vindos, vamos nos juntar!
Na casa do Senhor e cantar.
A família unida, em uma só voz.
A Deus vamos adorar! (2x)
Viemos te encontrar neste lugar.
E celebrar o seu amor!
Existem mil razões para te louvar.
E expressar o nosso amor.

Liturgia

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: “Teu Amor Não Falha”

Pois tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite,
A alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer
Eu não tenho o que temer,
Porque eu sei que me amas,
Teu amor não falha!

Se o mar se enfurecer,
Eu não tenho o que temer,
Porque eu sei que me amas,
Teu amor não falha!

Bênção Apostólica
Típlice Amém
Poslúdio: “Filho do Deus Vivo”

Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar,
Teu amor não falha!

Pois tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite,
A alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer,
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas.
Pois tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite,

Se o mar se enfurecer...
Tu fazes que tudo coopere para o meu
bem! (6 vezes)

Nada vai me separar,
Mesmo se eu me abalar,
Teu amor não falha!
Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim,
Teu amor não falha!
Tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite,
A alegria vem pela manhã.

Difícil era o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar,
Mas teu amor não falha.

A alegria vem pela manhã.

Verbo vivo viveu entre nós.
Filho do homem, filho de Deus.
Curando os enfermos, livrando os
cativos,
Era chegado o reino de Deus.
Foi humilhado, crucificado,
Tão rejeitado pelos seus.
Ressuscitado, glorificado,
O inferno e a morte venceu!
E agora quem dizem que Tu és:
Um profeta, um agitador qualquer.
Teu Espírito me revela quem Tu és,
Ungido de Deus!
Tu és o Cristo, filho do Deus vivo,
Sobre esta rocha Tua igreja está.
Tu és o Cristo, filho do Deus vivo,
Rocha inabalável, outro igual não há!
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notícias Gerais

“... LOUVANDO A DEUS ... COM
GRATIDÃO EM VOSSO CORAÇÃO.”
CL 3.16
Cântico: “Te Agradeço”
Eu Te agradeço, Deus,
Por se lembrar de mim ,
E pelo Teu favor
E o que me faz crescer.
Eu vivo pela fé, e não vacilo,
Eu não paro, eu não desisto,
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo!

Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou, e isso é tudo,
Só vivo pra Você,
Não sou do mundo, não!
A honra, a glória, a força,
Todo louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus,
Que no deserto não me deixou morrer
E nem desanimar.
E como aquela mãe, que não desiste,
Você não se esqueceu, você insiste.
Oração de Consagração: Aux. Diác.
Iracema Maia da Rocha
Pastorais
Bênção Matrimonial: Rubyard Carvalho
e Ana.

“AO SENHOR ERGO A MINHA VOZ E
CLAMO, COM MINHA VOZ SÚPLICO AO
SENHOR.” SL 142.1
Motivos de Oração
Cântico: “O Nome de Jesus”
Em teus braços eu vou me entregar,
Os meus medos eu deixo aos pés do altar.

Todos os planos meus hoje eu entrego a ti;
Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui.
Vem sobre nós,
Manda tua chuva nesse lugar.
Em tua presença vou
Me derramar e declarar
Que és santo, Deus!
O som do céu vamos ouvir,
Sopra teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar o único nome que salva:
Jesus!
O nome de Jesus. (bis)
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E
EFICAZ...” HB 4.12
Leitura Bíblica: Presb. André Lima
Cântico: “Ó, Venha ao Altar”
Se ferido por dentro estás e o pecado é
pesado demais, Jesus te chama.
Se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte
de água secou, Jesus te chama.

Ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai.
Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus.
Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje não dá pra esperar,
Jesus te chama.
Sua tristeza troque por prazer,
Nova vida das cinzas vai ter,
Jesus te chama.
Oh que Salvador! Maravilhoso é!
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve se a Ele pois Ele é o Senhor!
Cante Aleluia. Cristo vive!
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Escola Bíblica Adulto nas Classes – Começa hoje!
Nossa programação para o trimestre (Março a Maio) está pronta para ser ministrada
a partir deste domingo com as seguintes opções:

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal:
Dom. 24 Mar. - Equipe D: Ricardo
Bezerra, Archidemes Campos, Jonas de Souza,
Jorge Gorne, Marcelo Magalhães, Ricardo
Dowsley,
Sérgio
Santos, Tiago
Trindade (Púlpito
8h),
George
Washington (Púlpito 10h30), e Iracema
Ferreira (Púlpito 19h). Qui 28 Mar. –
George Washington .
Próxima semana: Dom. 31 Mar. - Equipe
A: Mário Sérgio, Sérgio Branco, José Arteiro,
José Vinícius, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas,
Rejane Queiroz, Walter Cascardo, João
Henrique
(Púlpito
8h), João
Márcio (Púlpito
10h30)
eJerson
Neto (Púlpito 19h). Qui 04 Abr. – João
Henrique
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados
a
Junta
Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e NÃO
P E R M I T A
q u e
seu CELULAR ou CONVERSAS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos para
sua comunhão e do próximo com
o SENHOR. 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
Cinema com pipoca - dia 26, às 14h30.
Venha se divertir.
Deptº Ilka Paiva – reunião dia 27, quartafeira, às 15h. Falar com a coordenadora.
Executiva — reunião dia 28, quinta-feira, às
14h30 – sala do Conselho.

Liturgia

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo
Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE
“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)
68º ECCC – PRATICAMENTE
CHEGOU!!! Será de 12 a 14 Abr. As
Reuniões Preparatórias ocorrerão em 26 de
março, 2 e 9 de abril. A Vigília no dia 5/5 1ª
Reunião Preparatória para o 68º ECCC – será
dia 26 de março, na próxima terça feira, às 20h,
no Salão Álvaro Reis. Programe-se, pois a
preparação espiritual para o Encontro é
fundamental para sermos usados como
instrumentos nas mãos do Senhor. É tempo de
crise, mas temos fixo na memória, o que pode nos
dar Esperança! Diante das circunstâncias, apenas
creia! Decida se preparar bem para o próximo
Encontro, renovando o seu ânimo na presença do
Senhor e foque o seu olhar no futuro que Ele já
preparou para nós, ao participarmos do 68º ECCC!
O melhor de Deus ainda está por vir!
“Cestão” lembrados ??? – Encontreiros
levem nas duas primeiras Reuniões
Preparatórias.
Coral Edineia Bastos – Estamos
convocando os Encontreiros a participar do
nosso coral que há mais de 25 anos tem
adorado ao Senhor com louvores, cânticos
espirituais e cantatas. Procure a Camila Bastos,
para um teste de voz para todos os naipes.
Vamos fortalecer esse ministério, colocando
nossas vozes a serviço do Senhor!
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento nesta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de respeito
e admiração. Na 1ª Reunião Preparatória para
o 68º ECCC estaremos orando, juntos, por
todos os casais aniversariantes de bodas deste
mês. Esperamos por vocês lá.
UPH
União Presbiteriana de Homens
Devocional UPH: No domingo passado nós
tivemos a nossa devocional do mês. Foi uma

Culto Vespertino
- 19h “... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Santo Espírito”
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao SENHOR,
e a buscarei: que eu possa morar na Casa
do SENHOR todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do
SENHOR e meditar no seu templo.”
(Salmo 27.4).
Congregação: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Salmo 84.1)
Dirigente: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Salmo 84.2)
Congregação: “O pardal encontrou casa,
e a andorinha, ninho para si, onde acolha
os seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Salmo 84.3)
Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Salmo 84.4)
Cântico: “Atos 2”
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti,
Vem, ó Deus; vem ó Deus!
Enche este lugar, meu desejo é sentir
Teu poder, teu poder.
Então vem me incendiar,
Meu coração é o Teu altar. (Bis)
Quero ouvir o som do céu,
Tua Glória contemplar!
Te damos honra!
Te damos Glória!
Teu é o Poder,
Para sempre. Amém!

Cântico: “Oh, Quão Lindo Esse Nome é”
No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua Glória,
Cristo, em Ti se revelou.
Oh, quão lindo esse nome é! (bis)
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh, quão lindo esse nome é!
Maior que tudo Ele é!
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus!
Deixou o céu para buscar-nos,
Veio para nos resgatar,
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar.
Oh, quão maravilhoso é! (bis)
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh, quão maravilhoso é!
Maior que tudo Ele é.
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus!
A morte venceste, o véu tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu te adora, proclama tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo estás!
És invencível, Inigualável,
Hoje e para sempre reinarás.
Teu é o Reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!
Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus, Meu Rei.
Poderoso esse nome é.
Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é,
O nome de Jesus!
Oração de Adoração

Liturgia

2. Tudo a ti, Jesus, consagro;
Pois, eu sinto o teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!
3. Tudo a ti, Jesus, consagro;
Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!
“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Adibe Santos
Coral Canuto Regis

Sociedade Internas

Cântico: “Shelom-Adonai”
Shelom-Adonai, Shalom. (Bis)
Shelom-Adonai, Shelom-Adonai
Shelom-Adonai, Shalom!
A paz do Senhor, a paz! (Bis)
A paz do Senhor (Bis)
A paz do Senhor, a paz.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Mensagem: Rev. Renato Porpino
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Anotações
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bênção! Foi ótimo ter pessoas novas
participando da nossa reunião! Queremos
sempre lembrar que há espaço para mais
homens nas nossas atividades! Se você ainda
não conhece a nossa sociedade, venha no
nosso próximo encontro!
Federação UPH: Este mês tem evento da
Federação acontecendo! Você não pode
perder! Trata-se da estreia de uma série de
conferências que tratarão do desafio da
liderança masculina. O evento chama-se
“Adão, onde estás?” e contará com pregadores
de peso! A primeira palestra será no dia 30/
03 às 9h30, na Igreja Presbiteriana de Vila
Isabel, e o pregador será o Rev. Joel
Theodoro. O endereço é Rua Justiniano da
Rocha, 351. Marque na sua agenda!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes
A Upa deseja a todos um ano abençoado e
cheio da graça do Senhor! Informamos que
as nossas devocionais já estão rolando todos
os domingos às 17:30h, não se atrase, e traga
um amigo!
EBA de volta!
A escola bíblica dominical para adolescentes
já está rolando aos domingos às 9:00h, na sala
da rampa. O tema do módulo é: Sentimentos
e a Emoções na adolescência - respostas
bíblicas. Não fique de fora!
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Doações: Nós estamos em campanha para
arrecadação de itens de asseio pessoal, pasta
de dente, escovas de dentes, sabonetes,
colônia, fraldas descartáveis, para os idosos
do asilo em Bananal. Contribua, participe e
ore. Contamos com você!
Convite: Você conhece alguém que é solteiro
adulto, descasado ou viúvo que se sente
sozinho, sem amigos? Convide-o para o nosso
acampamento. Há um lugar na nossa igreja
para ele. Não se sinta só. Participe!!
Palavra da presidente: Bazar! Deus
abençoe a todos que contribuíram de alguma
forma, para a realização do bazar. Aos que
fizeram doações, que trabalharam, que
compraram e a todos que oraram, a nossa
gratidão. Estamos recebendo doações para o
bazar que realizaremos em abril! Aguardamos
com alegria a sua colaboração!
Comemoramos o Dia Internacional da
mulher com uma belíssima palestra da nossa
conselheira Fátima com o tema: O
empoderamento em Cristo da mulher
moderna. Momentos de aprendizado e
adoração. Nossa gratidão.

Mais informações através das nossas redes
sociais! Facebook: http://
www.facebook.com/UPArio.
Instagram: @upa.rio

Reunião de Oração: Todas as segundasfeiras, às 19h nos reunimos para orar
colocando no altar do Senhor nossas petições
em favor da nossa igreja, família , país e
nossos projetos. Seja bem-vindo!

OÁSIS
Movimento Oásis

Ensaio do Grupo de louvor. Segunda feira,
às 17h, no templo, estaremos ensaiando novos
hinos para louvarmos ao Senhor com alegria.
Não falte!
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teremos dias abençoados de repouso,
meditação e comunhão. Não deixe para última
hora, e aproveite a oportunidade do
parcelamento (2xR$180,00), integral R$
360,00. Reserve logo a sua vaga!!!

Acampamento de Páscoa!!! Contagem
regressiva!! Poucas vagas!!! Na Semana
Santa sairemos dia 18/04 às 21h e
retornaremos dia 21/04, às 15h. Estaremos
reunidos no AVB, em Bananal, em torno do
tema:
Reavivamento
Espiritual:
DESPERTA, Ó TU QUE DORMES!!
Efésios 5.14, onde estudaremos a palavra,
desfrutaremos da alegre comunhão oasiana e

ECOS
Nossos Pequenos Grupos, ECOS, seguem
se reunindo, semanalmente. Sabemos que
podemos crescer. Sabemos que há muitos que
ainda não tiveram essa experiência
maravilhosa de convivência, comunhão e
intimidade. ECOS é a igreja nos lares.
Experimente. Nosso contato você já
sabe: ecos@catedralrio.org.br.
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Culto Devocional
- 8h -

Culto Matutino
- 10:30h -

“LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em
todo o tempo, o seu louvor estará sempre
nos meus lábios.” (Salmo 34.1)
Congregação: “Gloriar-se-á no
SENHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão.” (Salmo 34.2)
Todos: “Engrandecei o
SENHOR comigo, e todos, à uma, lhe
exaltemos o nome.” (Salmo 34.3)
17 HNC – “Deus Seja Louvado.”
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
289 HNC – “Quem Irá?.”

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1
Motivos de Oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU COMTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.”
SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Ruy Coelho
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha
“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.” TT
3.15
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Domincal

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS
Oração de Consagração: Diác. Tiago
Trindade

“ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de 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)
Mulheres: “Quando contemplo os teus
céus, obra dos teus dedos, e a lua e as
estrelas que estabeleceste, que é o homem,
que dele te lembres? E o filho do homem,
que o visites?” (Salmo 8.3-4)
Homens: “Fizeste-o, no entanto, por um
pouco, menor do que Deus e de glória e
de honra o coroaste.” (Salmo 8.5)
Coral: “Ó SENHOR, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o
teu nome! (Salmo 8.9)
Todos: “Os céus proclamam a glória de
Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)
26 HNC – “Grandioso És Tu.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Pastorais

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria.” (II Coríntios 9.6-7)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

114 HNC – “Brilho Celeste.”

Anotações
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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.
Oração de Consagração: Diác. George
Washington
Pastorais
“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra.” (II Crônicas 7.14)
Congregação: “Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar.” (II Crônicas 7.15)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
183 HE – “Plena Consagração.”
1.
Tudo a ti, Jesus, consagro;
Tudo, tudo deixarei;
Resoluto, mas submisso,
Sempre a ti eu seguirei!
Tudo deixarei!
Tudo entregarei,
Sim, A ti, Jesus bondoso,
Sempre seguirei!

