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Calma... Ele está cuidando de tudo
A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra” Provérbios 12:25
Quantas vezes você já passou por uma aflição a respeito da qual não conseguia
ver uma solução? Em horas como essa, a ansiedade começa a tomar conta de nós. Queremos
que tudo se resolva o mais rápido possível e quando isso não acontece nos frustramos, nos
abatemos... Podemos até chegar a pensar que Deus não está olhando para a nossa dificuldade.
O problema é que muitas vezes esquecemos que o tempo é dEle e nos precipitamos,
tentando fazer tudo com as nossas próprias mãos. Nós nos acostumamos com uma vida
praticamente instantânea, e não sabemos mais esperar. E é por isso que o medo, a incerteza
e a ansiedade têm caminhado conosco lado a lado.
A Palavra de Deus diz que passaremos por aflições, mas nos instrui para que
tenhamos paz e bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Precisamos aprender a entregar de
fato o controle da nossa vida a Deus, mostrando a Ele tudo que nos angustia, nos aflige e
nos desanima. Precisamos reaprender a esperar e a descansar em Cristo, porque Ele está
cuidando de tudo.
Giulia G Cascardo Bragança
Na próxima sexta-feira não teremos Culto Jovem, em razão do feriado.
Nossa Escola de Fé e Prática está de volta neste domingo, 14/04! Participe com a gente, às
17h, na Sala do Conselho.
Dia 04/05, visitaremos o Desafio Jovem. Sairemos da igreja às 08 h, juntamente com a
Junta Diaconal. Se você deseja participar desse dia especial, procure a diretoria da UMP.
As vagas são limitadas!
Fique por dentro de nossas novidades e programações pelas redes sociais: Facebook/
Instagram @umprio

Seja Luz...
“Vós sois a luz do mundo...” Mateus 5.14-16
A luz é essencial à vida humana. Sem luz, só há trevas, escuridão, obscuridade e
desconhecimento. A luz dissipa as trevas físicas e espirituais.
Deus criou a luz: “... haja luz...” Gn 1.3 Criou os luminares: o sol para iluminar o dia
e a lua para iluminar a noite. Thomas Édison descobriu a energia e criou a luz elétrica. A
energia e a luz já existiam porque já haviam sido criadas pelo Deus todo-poderoso! Deus, em
Cristo, nos recriou espiritualmente, tornando-nos “novas criaturas” e fomos denominados
“luz do mundo”. O Cristão, como luz espiritual, não pode ser uma luz apagada, ou mesmo
desconectada da rede elétrica, sem emitir nenhuma claridade à sociedade. Não pode ser uma
lâmpada queimada, com luminosidade fraca ou que apenas pisca de vez em quando. O cristão
não pode sofrer apagão!
I – O CRISTÃO, COMO LUZ DO MUNDO, DEVE ESTAR CONECTADO A
CRISTO, A LUZ MAIOR.
Jesus Cristo é luz que outorga vida. “A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz
resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao
mundo, ilumina a todo homem.” (João 1.4,5,9)
Jesus mesmo se declarou a luz do mundo: “De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz
do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.” (João 8.12)
Jesus foi profeticamente denominado “o Sol nascente das alturas.” “Graças à
entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que
jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.” (Lucas 1.78-79)
Jesus afirmou enfaticamente: “Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.”
João 9.5
Cristo, a luz do mundo.
1. Luz do mundo, Jesus Cristo
Dissipaste as ilusões!
Desvendaste os nossos olhos,
Libertando os corações!
Para ver-te, para ver-te,
Ouve nossas orações!

2 Neste mundo atribulado,
Onde opera Satanás,
Nós pregamos o Evangelho,
Tua graça, amor e paz!
Luz divina, luz divina,
Vence toda luz falaz.

3. E onde as trevas do pecado
Obscurecem teu amor,
Faze a luz do teu ensino
Dominar, ó Salvador!
Manifesta, manifesta,
Tua glória, ó Redentor!

4. Luz dos homens, Luz da vida,
Brilha com poder nos teus!
Esclarece os incautos,
Revelando o grande Deus!
Luz do mundo, Luz do mundo,
És o resplendor dos céus. (Sara Kalley)

Editorial

Em seu cântico, Débora declara: “...
porém os que te amam brilham como o sol quando se
levanta em seu esplendor.” (Juízes 5.31).
Para o cristão ser luz é necessário estar
em Cristo. Assim como a lua, satélite natural da
terra, reflete a luz do sol; nós, cristãos, devemos
refletir a luz de Cristo, “Sol da Justiça.”
II – O CRISTÃO , COMO LUZ DO
MUNDO,
DEVE
BRILHAR
INTENSAMENTE.
O cristão, espiritualmente, deve emitir
luz intensa e permanente à sociedade, através
do seu testemunho consciente e coerente com
Cristo e com a Palavra de Deus e anunciar a
salvação no Cristo ressurreto! Numa
comparação subjetiva quanto à luz,
enumeramos alguns tipos de cristãos:
1 – Cristão-Vagalume.
Tem luz fraca e intermitente: acende e apaga.
Vive apenas piscando. O cristão-vagalume não
cumpre eficientemente sua função como luz
do mundo. Brilha descontinuadamente!
2 – Cristão-Réstia.
Apenas um feixe de luz, reflexo. Tem
luz temporária e, geralmente, muito fraca. É
insuficiente para iluminar o ambiente! Às
vezes, desaparece completamente!
3 – O Cristão –Vela.
Tem luz tênue e, geralmente, de pouca
duração. A luz fraca emitida não é suficiente
para clarear bem o ambiente. É luz vulnerável
e se apaga facilmente.

4 – Cristão-Tocha.
Tem luz razoavelmente forte, mas a
chama se apaga em pouco tempo. A luz da
tocha é temporária. A luz do crente deve ser
permanente.
5 – Cristão-Fogueira.
Ora tem luz forte, ora tem luz fraca.
Ora é ardente, ora torna-se brasa e depois
vira cinza. Ilumina o ambiente
temporariamente. O cristão deve ter a vida
espiritual em brasas, fervorosa, mas não deve
virar cinza.
6 – O Cristão-Refletor.
Tem luz forte, intensa e ilumina um
extenso ambiente. O cristão-refletor deve
refletir a luz de Cristo e manifestar a glória
de Deus! Não é ofuscado pela sociedade.
7 – O Cristão-Farol.
O farol, com a sua luz forte, pode ser
visto à distância e orienta os navios a
chegarem seguros ao porto. O cristão –farol
deve emitir intensa luz espiritual, guiando os
seres humanos, no mar da vida, ao porto
seguro: Jesus Cristo!
Seja luz...
Luz Intensa,
Que brilha nas trevas,
Que resplende a glória
De Deus no mundo!
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Mis. Leninha Maia; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas:
Rev. Guilhermino Cunha
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Denilson Sevilha; 10h30min: Presb. Fernando Costa 19 horas:
Presb. Gelbson Improta
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Mary Lins - Euci Almeida - Mary Bezerra Noite: Creuza Póvoa - Vera
Lúcia e Silvio

Notícias Gerais

Segunda-feira 15: Isaías 53.9-12
Terça-feira 16: Isaías 53.1-8
Quarta-feira 17: João 14.1-4
Quinta-feira 18: Salmo 148.1-6

Sexta-feira 19: II Coríntios 2.14-16
Sábado 20: Gênesis 12.1-9
Domingo 21: Lucas 3.7-14

Aniversário de Nascimento
Hoje: Andréa Nascimento Moreira Faria, Carlos Eduardo de Oliveira Nascimento, Roberta
Borges de Azeredo, Valdemir Alves de Sousa.
Seg 15: Regina Lúcia Ferreira Gurgel, Tatiane de Souza Silva Oliveira.
Ter 16: Augusto César Leão Ferreira de Barros, Edmilson de Sousa da Silva, Maria José
Ribeiro.
Qua 17: Adna de Jesus Santos, Cineide Machado Coelho, Fabíola Maia Neves Barreto, Luís
André de Mello Chaves, Samuel de Paula Martins, Teresa Cristina Magalhães da Silva,
Vanielle Rufino Lourenço.
Qui 18: Carlos Felipe da Silva, Diogo de Almeida Reis Cunha, Francisco Eugênio Nogueira,
Manoel de Castro, Rachel dos Santos Barcelos de Souza, Raquel Domingues Gamallo,
Sílvia Gama Paraíba Bêtta de Souza, Somi Vuvu.
Sex 19: Jândia Maria Gomes Backx, Diác. Jorge Carlos Camacho Correa, Lícia Maria Barbosa
dos Santos, Paulo Honório de Barros Júnior, Pedro Paulo Nery Dantas.
Sáb 20: Ana Carolina da Silva Esteves, Eneida de Mello e Souza, Iracema Sanches, Isabela
Richa Braz, José Pereira dos Santos, Leila Pereira Crispim.
Aniversário de Casamento
Seg 15: Irene Dias de Aquino e Railton de Aquino, Lina Maria Rodrigues Pinheiro e Armando
P. S. Filho.
Ter 16: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.
Qua 17: Presb. Hésio César de Souza Maciel e Marise Cabral de Oliveira Maciel.
Sex 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.
Sáb 20: Regina Lúcia Ferreira Gurgel e Edmilson Edgard Gurgel Filho, Marlúcia Neri Stefansen
e Joergen Gyldendal Stefansen.

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Claudionor Fonseca,
Rafael Santos, Alzira Gomes de Sá, Orlando Silva, Raquel Corrêa, Angelúcia Muniz,
Maria José Maciel (Zezé), Presb. Olympio Bezerra, Joaquim Gomes de Sá, Raquel
Malafaia, Jandyra Carvalho, Naiila Bruno e Alice (neta do Presb. Carlos Roberto).
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.
Assembleia Geral Extraordinária.
Realizada no domingo passado, com
votação das 8 às 19:30h, elegeu o Rev.
Renato Lopes Porpino como Pastor
Efetivo da IPRJ, com mandato até 9 de
janeiro de 2022. Total de eleitores 493. O
Rev. Renato Porpino foi eleito com 418
votos. Parabéns, Rev. Renato Porpino, Deus
seja louvado por sua escolha para o
pastorado efetivo da nossa Igreja.
Apreciação e Gratidão.
O Conselho da Igreja consignou voto de
apreciação e gratidão pelo excelente
trabalho da Comissão de Eleição de
Oficinas, por ocasião da AGE para eleição
de Pastor Efetivo: Presb. Gelbson Veloso
Improta – Relator; Presb. Olympio
Figueiredo Bezerra – Vice-relator;
Membros: Presb. Adibe Vieira dos Santos;
Presb. Altair Lauro Bazeth; Presb. Jorge
Apocalypses; Presb. Luís Monteiro da Costa;
Presb. Ruy Coelho; Diác. Adolfo Correia;
Diác. João Henrique Gomes.
Das Mesas Receptoras de Votos:
Mesa 1 – Presb. Jorge Apocalypses
(presidente) e Rosibeti Souza Ribeiro
(secretária).
Mesa 2 – Presb. Luís Monteiro (presidente)
e Maria de Jesus Barros Monteiro
(secretária).
Mesa 3 – Presb. Ruy Fonseca Coelho
(presidente) e Evanilde Silva Rodrigues
(secretária).
E da Mesa Apuradora de Votos:
Presb. Gelbson Improta, Presb. Olympio
Bezerra, Presb. Altair Bazeth, Presb. Newton
Alvarez Rodriguez, Presb. Guaraci Satlher
(vice-presidente do Conselho) Diác. Adolfo
Correia, destacando o trabalho zeloso e
dedicado dos irmãos e irmãs. Deus os abençoe
sempre!

Culto das Sete Palavras da Cruz.
Quinta-Feira, às 18:30h.
I. A Primeira Palavra Fala Sobre
Perdão.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem ...” Lc 23:34 – Rev. Isaías Cavalcanti.
II. A Segunda Palavra Fala Sobre
Vida Eterna.
Em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso.” Lc 23:43 – Presb. Guaraci
Sathler.
III. A Terceira Palavra Fala Sobre
Consolação.
“Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o
discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu
filho.” Jo 19:26 – Bianca Bastos.
IV. A Quarta Palavra Fala Sobre
Expiação.
“Por volta da hora nona, clamou Jesus em
alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni?
O que quer dizer: Deus meu, Deus meu,
por que me desamparaste?” Mt 27:46 –
Iracema Maia.
V. A Quinta Palavra Fala Sobre
Necessidade do Corpo.
“Depois, vendo Jesus que tudo já estava
consumado, para se cumprir a Escritura,
disse: Tenho sede!” Jo 19:28 – Presb.
Olympio Bezerra.
VI. A Sexta Palavra Fala Sobre
a Salvação Completa.
“Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse:
Está consumado! E, inclinando a cabeça,
rendeu o espírito.” Jo 19:30 – Rev.
Guilhermino Cunha.
VII. A Sétima Palavra Fala Sobre
á Entrega Total
“Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas
tuas mãos entrego o meu espírito! E, dito
isto, expirou.” Lc 23:46 – Rev. Renato
Porpino.
Participe com a sua família!
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Domingo Vem Aí! Tudo Se Fez Novo!
Domingo de Páscoa na Catedral – No dia
21 de Abril, domingo de Páscoa, teremos uma
programação toda especial para celebrarmos
em Família a Ressurreição do Nosso Senhor
Jesus Cristo. No culto Devocional, das 8h da
manhã com o tema: Tudo se fez Novo! É
hora de se alegrar! Mensageiro o Sem. Leo
Brás. No Culto Matutino, as 10h30, Tudo se
fez Novo! É hora de crer! Mensageiro Rev.
Renato Porpino. E às 19h, no culto Vespertino,
Tudo se fez Novo! É hora de Recomeçar!
Mensageiro Sem. Daniel Jardim. Não fique
de fora! Convide familiares, amigos e juntos
vamos glorificar ao Único que venceu a morte:
Jesus Cristo.
Acampamento de Páscoa do Oásis Inscrições abertas! Reavivamento Espiritual!
“Desperta, ó tu que dormes!” Efésios 5.14.
Serão momentos abençoados de pregação da
Palavra de Deus, comunhão e descanso. O
Acampamento está aberto para toda a Igreja.
Teremos como preletores o Rev Isaías
Cavalcanti, Rev. Renato Porpino e a Mis.
Leninha Maia. Venha participar conosco! O
valor da inscrição é de R$ 360,00 (transporte
+ hospedagem + alimentação). E se você
quiser nos ajudar com bolsas é só procurar a
diretoria. Maiores informações no hall da
Cantina, após os cultos, com a diretoria do
Oásis.
Cofrinho Missionário – Hoje em todos
os cultos teremos a distribuição
dos cofrinhos missionários. É uma grande
oportunidade de nos envolvermos com a
obra Missionária e fazermos a diferença em
nome de Jesus na pregação do evangelho.
Gostaríamos de contar com você para
juntos termos a maior marcha Missionaria
da história da nossa Igreja no 2º domingo
de Agosto. Até lá contamos com o seu
carinho e convidamos você para participar
pegando na hora da Marcha um cofrinho e
levando para casa. “Missões se faz com
os pés dos que vão, com os joelhos dos
que oram e com as mãos dos que
contribuem”.

Agradecimento.
Presbítero Carlos e sua esposa Débora
agradecem ao Conselho da Igreja e a todos
que oraram em favor de sua netinha Alice.
Obrigado ao pastor Isaías. Quero agradecer
especialmente a uma pessoa que foi de muita
importância para Alice, mesmo estando aqui
no Rio, conseguiu interferir lá no hospital e
acompanhou todo procedimento ali,
falando com os médicos e acalmando a
nossa filha Alessandra. Obrigado, doutora
Gisele Maciel.
Escola Bíblica Dominical
Convite irrecusável - Hoje, a Escola
Dominical Adulto estará sendo abençoada
pelos pequeninos de nossa EBD Infantil, em
sua Cantata de Páscoa: “Sua Missão” 9h, no Templo. No próximo domingo
estaremos retornando a nossa programação
normal da EBD Adulto.
Adiada a Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
Inicialmente prevista para o Dia 14 de Abril
foi adiada para o dia 28 Abril (Domingo
13:00h). Faremos uma Reunião com os
todos os Professores e os 2 Secretários de
cada Classe da EBD Adulto no SAR
(professores) e na sala do Conselho
(Secretários), a fim de ajustarmos a
coordenação das atividades da EBD Adulto.
Será uma oportunidade da Superintendência
também receber sugestões e observações
sobre o trabalho até agora desenvolvido na
EBD Adulto. A presença de Todos os
professores e Secretários está sendo
solicitada. Se programem.
Ministério de Intercessão convida à Igreja
para a vigília no próximo dia 26/04/2019
(sexta-feira), das 18:00 às 24:00 h. O tema é
POR QUE BUSCAI ENTRE OS
MORTOS AO QUE VIVE? ELE NÃO
ESTÁ AQUI, RESSUSCITOU! Lucas
24:5-6. Venha perseverar em oração
conosco!

“SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
SL 100.2
Cântico: “Meu alvo”
Estou subindo pra um lugar mais alto.
Eu já queimei as pontes com o passado
E em meus olhos vejo o futuro:
Tudo novo se fez, tudo novo se faz!
E dessa estrada
Eu não me desvio nunca mais.
Estou firme,
Eu não me desvio nunca mais.

Estou subindo pra um lugar mais alto.
Eu já desisti de andar sozinho,
Cristo vive em mim
E os meus pés estão no caminho,
Estão no caminho.

Poslúdio: “Maranata”
Tu és a minha luz,
A minha salvação
E a Ti me renderei.
Se ao teu lado estou,
Seguro em tuas mãos
Eu nada temerei.

Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei,
Em frente eu irei.
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás,
Do céu pra nos buscar,
Para sempre reinarás, Aleluia!
Tu és a minha luz,
A minha salvação
E a Ti me renderei.
Só a Ti me renderei.
Se ao teu lado estou,
Seguro em tuas mãos
E nada temerei!

Vou avançar, eu vou crescer,
Ninguém vai me deter.
Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo!
Vou avançar, eu vou crescer,
Ninguém vai me deter.
Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Ô, ô, ô
Tu és Santo, ó Senhor!
Ô, ô, ô
Tu és digno de louvor!

Ô, ô, ô
Tu és Santo, ó Senhor!
Ô, ô, ô
Tu és digno de louvor!
Só em Ti confiarei,
Eu nada temerei,
Em frente eu irei.
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás,
Do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás, Aleluia!
Ô, ô, ô
Ô, ô, ô
Vem Jesus, vem Jesus!
Maranata ora, vem, Senhor Jesus!
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociedade Internas

Liturgia

Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras.
Não há outro além de ti.
Não, não há. (2x)
Meu desejo é te adorar
Mais e mais, mais e mais.
Sem limites me entregarei,
Te adorarei, maravilhoso Deus!
Mais que palavras, te dou meu coração,
Receba o melhor da minha adoração!
Oração de Consagração: Diác. Leonardo
Trindade
Pastorais
“ORAI SEM CESSAR.” I TS 5.17
Cântico: “Em Tua Presença”
Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague.
Em Tua presença, Senhor Jesus! (2x)
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.
Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença...
Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa,
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia,
Paixões não me seduzam.
Em Tua presença, Senhor Jesus! (2x)
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.
Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença...

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA
E EFICAZ...”
HB 4.12
Leitura Bíblica: Presb. Dário Porto
Cântico: “Nada Além do Sangue”
Teu sangue
Leva-me além, a todas as alturas,
Onde ouço a Tua voz.
Fala de Tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o Teu sangue!
Tua cruz
Mostra Tua graça,
Fala do Amor do Pai,
Que prepara para nós
Um caminho para Ele,
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue.
Que nos lava dos pecados,
Que nos traz restauração.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue de Jesus!
Que nos faz brancos como a neve,
Aceitos como
Amigos de Deus.
Nada além do sangue.
Nada além do sangue de Jesus!
Eu sou livre!
Eu sou livre!
Nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus!
Alvo mais que a neve.
Alvo mais que a neve.
Sim nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve serei!
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom. 14 Abr. Equipe C: Adeclen Santos, Elizabeth Sabino,
Amália Maria, Charles Mattos, Paulo Freitas,
Roberto Azeredo, Willians Araújo, Filipe
Agum (Púlpito 8h), Jorge Camacho (Púlpito
10h30), e Leonardo Trindade (Púlpito
19h) . Qui. 18 Abr. – Charles Mattos.
Próxima semana: Dom. 21 Abr. - Equipe
D: Ricardo Bezerra, Archidemes Campos, George
Washington, Iracema Maia, Ricardo Dowsley,
Sérgio Santos, Tiago Trindade, Jonas de Souza
(Púlpito 8h), Jorge Gorne (Púlpito 10h30)
e Marcelo Magalhães (Púlpito 19h) . Qui. 25
Abr. – Iracema Maia.
Solidariedade - Estaremos recebendo doações
para as vítimas das fortes chuvas que castigaram
nossa cidade na última semana. Nossa Diretoria
entrou em contato diretamente com o Rev. Ed
Wilson da IP Paciência que ficou completamente
alagada e que mesmo assim, está auxiliando
temporariamente cerca de 17 famílias de membros
da igreja e vizinhos. Foi entregue pela nossa Junta
Diaconal, em caráter emergencial, 120Kg de
alimentos não perecíveis, além de ovos e salsichas
imediatamente após a tragédia, mas precisamos
fazer muito mais! A maior necessidade no
momento é de leite em pó, itens de higiene
pessoal, fraldas descartáveis (RN, P, G, GG)
e roupas de cama. Contamos com a Doação dos
irmãos e principalmente com as orações para que
o Senhor possa levar conforto espiritual e material
àqueles que perderam suas casas.
Treinamento - Convocamos a todos os Diáconos
e Auxiliares de Diaconia de nossa Igreja a estarem
nesta segunda-feira dia 15 abr. 2019, às 19h,
para um treinamento e reciclagem das atividades
diaconais, a fim de buscarmos nos
aperfeiçoar para melhor desempenhar a OBRA
DO SENHOR!
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer assuntos,
correspondências ou solicitações relacionados à
Junta Diaconal, sejam realizados através do nosso
e-mail oficial: jd@catedralrio.org.br

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Dorcas - reunião hoje, às 16h30l, Sala da
SAF.
Deptº Helen Simonton — reunião dia 17,
quinta-feira, às 14h30, na casa da Luíza.
Deptº Ebenézer – reunião dia 17, quarta-feira,
às 14h30 na sala Myriam Dyffrayer.
Deptº Eunice – Hoje, às 17h. Sala da Rampa.
Jejum e Oração - dia 16, terça-feira, às 8h.
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 acontecendo!!! - A preparação para a
obra começou muito antes, mas nessa sexta-feira
passada, começou e termina neste domingo mais
um abençoado Encontro. O Senhor da Obra está
operando em cada vida, tanto de Encontristas
como de Encontreiros. Estejamos em oração por
estas preciosas famílias e pelos muitos frutos que
o Senhor vai gerar. Juntos, com Deus, sendo
agentes da esperança em tempo de crise. ECCC,
há 29 anos, valorizando o poder da união
conjugal, familiar e da Igreja de Cristo.
Reunião com os novos Encontreiros: Na
próxima terça-feira, 16 de Abril, teremos reunião.
Vamos estar juntos (e receber em nosso meio os
novos Encontreiros).
Agradecimento - O ECCC agradece à Igreja e
aos Encontreiros pelo movimento de oração,
apoio e carinho para com este Ministério. Deus
continue manifestando seu amor e sua graça sobre
a vida de todos. “Todos os vossos atos sejam
feitos com amor.” (II Co 16:14).
Momento de Ação de Graças pelo 68º ECCC
– Será às 19:00h do dia 28 de Abril. Reserve esse
tempo para louvar, rendendo Graças ao Senhor,
agradecendo as restaurações e transformações
operadas por Sua Palavra e através das inúmeras

Sociedade Internas
mãos que se colocaram à disposição para essa Obra. Intercâmbio!
Nos dias 14 a 16 de junho nós realizaremos um
Venha estar conosco nessa celebração ao Senhor.
intercâmbio para a cidade de Serra, no Espírito
Coral Edineia Bastos – Estamos convocando Santo, e será muita bênção!!!
os Encontreiros a participar do nosso coral que
há mais de 25 anos tem adorado ao Senhor com Fique por dentro das nossas redes sociais pra saber
louvores, cânticos espirituais e cantatas. Procure a mais informações.
Camila Bastos para um teste de voz para todos
os naipes. Vamos fortalecer esse ministério, Facebook: http://www.facebook.com/UPArio
Instagram: @upa.rio
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.
UPH
União Presbiteriana de Homens

Reuniões da UPH: para quem ainda não sabe,
são duas: reunião de oração, aos primeiros
domingos e; reunião devocional, aos terceiros
domingos!
No domingo passado estivemos em oração com
os nossos irmãos! O diác. Jonas de Souza
conduziu a reunião e saímos de lá bastante
edificados.
Nosso próximo encontro é no próximo domingo,
dia 21/04! Todos na reunião devocional da UPH!
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Nesse domingo teremos o Point UPA-RIO às 18
horas, estaremos juntos para um lanche e depois
nos encaminharemos pro culto! Não se atrase e
traga um amigo!
No domingo passado tivemos a Tia Rogélia
Silveira falando sobre o tema: “Quem sou eu?”
A escola bíblica dominical para adolescentes (EBA)
está rolando aos domingos às 9:00h. O tema do
módulo é: Sentimentos e Emoções na
adolescência - respostas bíblicas. Não fique de
fora!

OÁSIS
Movimento Oásis
Coragem! Tenha fé e coragem. Confie em
Deus , o Senhor! Este é o tema da nossa
devocional que será ministrado pela nossa
missionária Leninha Maia. Não falte!!!! Às 16h
(atenção 16h) Venha e participe! Colabore com o
delicioso lanche que tanto gostamos. Você não
pode perder nem o lanche e nem principalmente
a palavra! Venha!!
Bazar! Obrigada a você que participou, orou,
comprou, doou e nos alegrou com sua presença.
Deus muito os abençoe. Coração grato.
Corra! Último domingo!! Poucas vagas!!
Acampamento na Semana Santa!! Inscrições na
praça de alimentação após os cultos. Tema:
Reavivamento Espiritual DESPERTA, Ó TU
QUE DORMES!! Efésios 5:14 , onde
estudaremos a Palavra, desfrutaremos da alegre
comunhão e teremos dias abençoados de repouso
e meditação. Participação de R$ 360,00. Faça já a
sua inscrição!!
Doações: Nós estamos em campanha para
arrecadação de itens de asseio pessoal, pasta de
dente, escovas de dentes, sabonetes, fraldas
descartáveis M e G. Participe , estamos recebendo
após os cultos.
Você é solteiro adulto, viúvo ou descasado?
Temos prazer em convidá-lo para nossas
atividades: segunda-feira às 17h: ensaio do coral;
19h, reunião de oração; segundos domingos às
16h: devocional. Venha não fique só!
Reunião de Oração: Todas as segundas-feiras,
às 19h, nos reunimos para orar colocando no altar
do Senhor nossas petições em favor da nossa
igreja, família , país e nossos projetos. Seja bemvindo!
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda-feira, às
17h, no templo, estaremos ensaiando novos hinos
para louvarmos ao Senhor com alegria. Não falte!

Culto Vespertino
- 19h “... AO TEU NOME, Ó ALTÍSSIMO, EU
CANTAREI LOUVORES.” SL 9.2
Prelúdio: “Na Tua Presença”
Só quero estar na presença de Deus.
Nenhum outro lugar me dá tanto prazer.
Quero poder ver Tua unção e poder
E cada vez mais me parecer contigo
Eu quero parecer contigo.
Na Tua presença eu quero fluir,
Contemplar a Tua face e me render a Ti,
Seguir os Teus passos
Pra te conhecer, Senhor,
É o que eu mais quero...
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR,” (Salmo 135.1)
Congregação: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Salmo 135.2)
Dirigente: “Louvai ao SENHOR, porque
o SENHOR é bom; cantai louvores ao
seu nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3)
Congregação: “Louvai ao SENHOR, vós
todos os gentios, louvai-o, todos os
povos.” (Salmo 117.1)
Todos: “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!” (Salmo 117.2)
Cântico: “Eu Te Louvarei”
És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus.
És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus.
Confiei em ti fui ajudado,
Tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração,
Com meu canto te louvarei.

Eu Te louvarei, te glorificarei.
Eu Te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei.
Em todo tempo te adorarei!
Cântico: “Tu És Santo”
Tu és Santo (Tu és Santo)
Poderoso (Poderoso)
Tu és digno (Tu és digno)
De adoração (de adoração)
Eu te sigo (Eu te sigo)
Eu te ouço (Eu te ouço)
Para sempre (Para sempre)
Te amarei (Te amarei).
Eu canto e louvo (Ele é o meu Senhor,
Ele é o Rei dos reis)
Ao rei que é digno (Ele é o Pai de amor,
poderoso Deus)
E eu o amo e adoro (Ele é o alfa e
ômega, o início e o fim)
Diante dele me prostro (Salvador e
Messias, amigo pra mim).
Príncipe da paz, só por ele eu viverei!
Oração de Adoração
“... LOUVANDO A DEUS... COM GRATIDÃO
EM VOSSO CORAÇÃO.” CL 3.16
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)
Cântico: “Adoração Sem Limites”
O que darei?
O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei,

Liturgia

Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde Cristo me vem esperar;
Perto dele estarei
E contente serei
De minha alma a seus pés derramar.

Onde Cristo, o Senhor,
Abre as portas do amor,
Eu me sinto feliz em viver!

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”

2. No Jardim onde Cristo me espera,
Eu deponho meus males e dor;
E por bênção de Deus confortado,
Dou louvores ao meu Redentor.
3. No Jardim onde Cristo me espera,
Quer também te acolher, meu irmão.
Vem fruir a incessante bondade
Que promana do seu coração!
Oh! Que lindo jardim,
O jardim de oração,
Onde as flores são graça e poder;

Liturgia

Leitura Bíblica: Presb. Carlos Roberto

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE
TODO O MEU CORAÇÃO...”
SL 9.1

Coral Canuto Regis

Prelúdio

Mensagem: Rev. Renato Porpino

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora,
falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes
últimos dias, nos falou pelo Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as
coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hebreus 1.1-2)

“DEDICAÇÃO E ENVIO”
299 HNC – “Renovação.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Ele, que é o resplendor da
glória e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a
purificação dos pecados, assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas.”
(Hebreus 1.3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e
para ele são todas as coisas. A ele, pois,
a glória e ternamente. Amém!”
(Romanos 11.36)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

104 HNC – “Linda Melodia.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oração de Adoração

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consagração da Vida e Bens ao Senhor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

63 HNC – “Conta as Muitas Bênçãos.” –
1ª e 4ª estrofes

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oração de Consagração: Diác. Filipe Agum

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastorais

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bênção Matrimonial: Maria Angélica de
Melo Sá Gille e Bernardo Barros de Sá
Gille

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA
QUE EU CONTEMPLE AS
MARAVILHAS DA TUA LEI.”
SL 119.18
Leitura Bíblica: Presb. Assuero Silva
Grupo de Louvor do Oásis
Mensagem: Mis. Leninha Maia

“EXAMINE-SE, POIS, O HOMEM
MESMO...” I CO 11.28

A SI

Motivos de Oração
Grupo de Louvor do Oásis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM...” I CO 11.24
CEIA DO SENHOR
Ministração do Pão
132 HNC – “Vivificação.”
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)

Liturgia

Liturgia

Ministração do Vinho

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

300 HNC – “Igreja Militante.”
Cântico: “Jesus é a Aliança”

“... A GRAÇA SEJA COM
TODOS VÓS.” TT 3.15

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.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
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)
177 HNC – “Firme nas Promessas.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas
ofertas no gazofilácio. Viu também certa
viúva pobre lançar ali duas pequenas
moedas; e disse: Verdadeiramente, vos
digo que esta viúva pobre deu mais do
que todos. Porque todos estes deram
como oferta daquilo que lhes sobrava;
esta, porém, da sua pobreza deu tudo o
que possuía, todo o seu sustento.” (Lucas
21.1-4)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

61 HNC – “Ações de Graças.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. Jorge
Camacho
Pastorais
Momento de Gratidão Pela Saúde de
Paulo Moreira da Silva

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”
Dirigente: “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 e 5)
Congregação: “Fará sobressair a tua justiça
como a luz e o teu direito, como o sol
ao meio-dia. Fui moço e, agora, sou
velho, porém jamais vi o justo
desamparado, nem a sua descendência a
mendigar o pão.” (Salmo 37.6 e 25)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
344 HE – “O Jardim de Oração.”
1. O Jardim onde Cristo me espera
É lugar de delícia e de paz.
A certeza de sua presença
Dá-me vida feliz e eficaz.

