Editorial

Cristo cumprira a lei, o acesso à graça de
Deus se estabelecia através da perfeita
mediação de Cristo.
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A Cruz Vazia e a Pedra do Sepulcro Removido
João 19.38-20.9
“A cruz é o sinal da vitória de Cristo, e o caminho da vida e do triunfo.”
Rufus Jones
Parece paradoxal afirmar que a cruz é lugar e sinal de vitória. Jesus contrariou a
lógica humana ao transformar maldição em bênção, morte em vida, condenação em
liberdade, perdição em salvação, dor em alegria, tempo em eternidade, medo em esperança
e sofrimento em glória!
Se a cruz falasse, expressaria com extrema emoção e sensibilidade, o momento
tenso e doloroso da morte de Cristo. Ela foi denominada a cruz de Cristo.
A cruz vazia está intimamente ligada ao túmulo vazio; a morte de Cristo está
intimamente ligada à sua ressurreição. A cruz vazia, fala em linguagem de amor, de
ressurreição em glória!
A Cruz vazia aponta:
1 – Para a Obra Consumada.
Lá no Calvário, morrendo na cruz, Jesus declarou: “Está consumado!” sua morte
vicária (substitutiva) expiou os nossos pecados, nos redimiu (nos comprou) e nos alforriou,
dando-nos liberdade eterna.
Na cruz, realizou uma obra completa de redenção dos eleitos que, na eternidade,
foram escolhidos, e alcançados no tempo para a eternidade!
2 – Para a Concretização do Amor de Deus.
Na cruz, Deus escreveu o seu mais lindo poema de amor por nós! Poema escrito
com o sangue do seu único filho, Jesus Cristo.
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16
Que amor é esse? Amor inexcedível, pleno e plenificador, amor eterno, sacrificial
e incondicional.
Amor soberano, que toma forma e nome em Cristo. Amor insubstituível!
3 – Para o Cumprimento da Lei.
Especialmente no aspecto cerimonial. Um animal inocente morria no lugar do
pecador. Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar. Durante
a sua crucificação e morte, o véu do santuário resgou-se de alto a baixo, evidenciando que

4 – Para a Satisfação da Justiça
Divina.
A cruz vazia proclama bem alto que
a justiça divina foi satisfeita pelo sacrifício
de Cristo. Sacrifício perfeito, único, eficiente
e suficiente para salvar os eleitos (expiação
limitada), sacrifício eterno.
Jesus foi tirado da cruz e sepultado
por José de Arimatéia, com a participação
de Nicodemos, colocado num túmulo
novo, deixando claro que ele deve ter a
primazia em tudo! A cruz ficou vazia; o
túmulo, ocupado.
A pedra removida sinaliza:
1 – A Intervenção Divina.
O domingo amanheceu diferente:
Refletia a luz do sol e a intensa glória de
Deus! As mulheres, em plena madrugada,
foram ao sepulcro levando aromas para
embalsamarem Cristo e o coração cheio de
amor, amor que se misturava com as
lágrimas de saudade. Deus mandou anjos
que retiraram a grande pedra que fechava o
túmulo, espantaram os soldados romanos
e se colocaram em frente ao túmulo como
mensageiros de Deus.
2 – A Notícia Alvissareira.
Quando as mulheres chegaram,
surpreenderam-se com a pedra removida.

Deus sempre surpreende os seus filhos e
filhas!
Os anjos deram a maior notícia da
história da vida daquelas mulheres e da
história do cristianismo: “Por que procurais entre
os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou
como havia dito.”
A pressão das mulheres subiu, o
coração disparou, pensaram ser um delírio!
Mas uma alegria incontida invadiu mentes e
corações. A vida brotou da morte!
3 – As Evidências da Ressurreição
Gloriosa de Cristo.
Constataram o túmulo vazio, viram
os lençóis de linho que tinham envolvido o
corpo de Cristo, o lenço que estivera sobre
a sua cabeça, colocado à parte. O corpo
não estava ali.
Cristo havia cumprido a promessa de
que “daria sua vida para reavê-la, que ao
terceiro dia Ele ressuscitaria.”
A morte não o deteve; o túmulo não
o conteve!
A Cruz vazia e a pedra removida
evidenciam a ressurreição de Cristo!
“Cristo vive! Ressuscitou dentre os mortos
E foi feito as primícias dos que dormem.
Glória e Louvor sejam dados
Ao Rei Eterno que no trono está
E ao Cordeiro de Deus!
Cristo vive! Ressurgiu em Glória!”
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja
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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 24 de abril, às 18h. Pastores
e presbíteros estão convocados e a Igreja,
está sendo convidada a orar por seus líderes
espirituais.
Atos do conselho.
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1) Recebe a informação do representante
da Igreja no Presbitério, Presb. Assuero
Silva, e registra, que o Rev. Isaías
Cavalcanti foi designado como Pastor
Efetivo da Igreja, na CLIV RO PRJN
2019, tendo tomado posse perante aquele
Concílio no dia 16/03/2019. Em
conformidade com o Art. 34 alínea “b”
da CI/IPB, este assume o exercício como
Pastor Efetivo Designado, até a próxima
Reunião Ordinária do Presbitério ou até
a posse do novo Pastor Efetivo Eleito, o
que ocorrer primeiro. Em nome do
Conselho, o seu Vice-Presidente, Presb.
Guaraci Sathler, dirige uma palavra de
boas-vindas e ora por ele.
2) Elege como 1º Tesoureiro da Igreja o
Presb. Altair L. Bazeth.
3) Nomeia: a)Ministério de Missões:
Ministro, Presb. Peter W. Tenney e ViceMinistra, Mis. Leninha Maia. b)Casal
Conselheiro do ECCC: Fernando Lopes
da Costa e Maria de Fátima Gomes da
Costa.
4)Aprova a realização de Chá do Bebê
solicitado por Rodrigo e Rachel Nobre.
5)Recebe carta do funcionário Joelcio
Barcelos agradecendo o Apoio da Igreja
por ocasião do falecimento do seu filho.
6)Recebe carta da APAS e aprova a agenda
de recitais e audições, bem como a
transferência de verba do Ministério de
Música.

7)Aprova a Cantata de Páscoa promovida
pela EBD Infância, no dia 14/04, às 9h.
8)Aprova a Cessão do Templo para as
Bodas de Prata do Rev. Paulo Severino e
Esposa Glória.
9)Aprova solicitação da UMP-Rio para a
realização do Culto Jovem, no templo,
nas segundas sextas-feiras do mês.
10) Inicia a leitura e análise da minuta de
revisão do Estatuto da Igreja.
11) Toma conhecimento de Requerimento
emitido junto ao Registro Geral de
Imóveis para Retificação Administrativa
do Registro do AVB.
Acampamento do Oásis.
Acontece, desde quinta-feira à noite, no Vale
de Bênçãos, em Bananal-SP. O tema:
“Reavivamento Espiritual” foi desenvolvido
pelos preletores: Mis. Leninha Maia, Rev.
Renato Porpino e Rev. Isaías Cavalcanti
Tivemos a participação de 90 acampantes
e, no domingo, pela manhã, a celebração
da ceia, no dia da comemoração da
ressurreição de Cristo!
Culto das 7 Palavras da Cruz.
Foi lindo e emocionante. Agradecemos aos
pregadores do evento: Rev. Isaías Cavalcanti,
Presb. Guaraci Sathler, Bianca Bastos,
Iracema Maia, Presb. Olympio Bezerra, Rev.
Guilhermino Cunha e Rev. Renato Porpino.
Agradecemos a participação musical do
Grupo de Louvor do Oásis e Ilem Vargas.
Deus seja louvado por Tudo.
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!
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A APAS - Associação Presbiteriana de
Ação Social .
É uma ONG criada pela Catedral e, dentre
os seus objetivos, deve manter projetos
consistentes de Educação e propor cursos
profissionalizantes. Hoje, dispomos dos
seguintes cursos:
 Inscrições abertas: Integração Digital.
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
Diác. Charles Mattos)
 Turmas montadas e em curso: PréVestibular comunitário; preparatório para
Mestrado; Inglês Instrumental para
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.
Se você sentir no coração o desejo de
apoiar nossos projetos, contribua através do
Banco do Brasil – Agência: 12521; conta
Corrente: 113057-9. CNPJ: 03.718.383/
0001-26.
Discipulado UPA Rio – Comunicamos
aos pais de adolescentes da Catedral que
teremos encontros para discipulado durante
2 meses, na Igreja, com 1 hora de duração
e com acompanhamento da Mentora
Espiritual da UPA Rio Leninha Maia.
Estudaremos a Palavra de Deus e o livro:
Experiências Diárias com Deus, da
Autora Kellen Kangel. Será um investimento
de tempo nos nossos adolescentes para
crescimento espiritual para todos aqueles
que desejarem. Iniciaremos a partir de maio
e as inscrições e maiores informações sobre
o dia e horário estarão disponíveis com a
diretoria da UPA nas devocionais.
Reunião da EBD Adulto: 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.

No 4o com Deus - CHRONOS
“Daniel, pois, quando soube que a escritura estava
assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu
quarto, onde havia janelas abertas do lado de
Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, e
orava, e dava graças, diante do seu Deus, como
costumava fazer.” (Daniel 6.10)
No trabalho ouvi uma frase que nunca
esqueci: “O tempo é o tempo que se tem”.
Todos temos 24h e o que fazemos desse
período?? Usamos com o nosso próximo
ou nos empenhamos em gastar nosso
tempo egoísticamente? Como usamos o
nosso tempo: de modo “próativo” ou
“reativo” ou quando já não tem mais
validade alguma? Vamos planejando,
estudando ou “deixando a vida nos levar”
irresponsavelmente? E com Deus? Quanto
tempo “perdemos” com a Palavra, em
orações ou jejuns? O que damos mais valor:
ao crescimento ou às diversões? O que você
faz com o tempo que se tem?
Estamos na Páscoa e Jesus executou muito
bem a sua Missão no tempo em que aqui
esteve. A Sua Missão gerou repercussões
eternas. Qual é o fruto que estamos dando
com o tempo limitado que Deus tem nos
dado: vivendo de qualquer maneira ou
obedecendo ao que Deus tem nos mandado
fazer? Mas como saber a ordem se estamos
longe para ouvi-la?? Ganhe tempo e traga
um amigo no dia 28ABR : “No 4o com Deus,
o melhor lugar para se estar.”
No 4o com Deus - VAGAS
LIMITADAS
No domingo 28 ABR. às 17h30,
conversaremos sobre CHRONOS, com
o Rev.
ANTONIO
JOSÉ. Mas
para fazer parte
do
evento, é NECESSÁRIO que
se inscreva
no
HALL
DA
CANTINA, após os cultos
das
10h30 HOJE e no dia 28 ABR. NÃO SE
ESQUEÇA DE SE INSCREVER!

Escola Bíblica Dominical (Adultos)
Classe EBD Adulto – hoje retornamos à programação normal das Classe da EBD
Adulto.
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JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 21 Abr
19 - 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 19 – Iracema Maia.
Próxima semana: Dom 28 Abr 19 Equipe A: Mário Sérgio, Sérgio Branco,
Jerson Neto, João Henrique, João Márcio,
Marcelo Freitas, Rejane Queiroz, Walter
Cascardo, José Vinícius (Púlpito 8h), Luiz
Cláudio (Púlpito
10h30),
e José
Arteiro (Púlpito 19h) . Qui 2 Mai 19 – João
Márcio.
Solidariedade - Nossa Junta Diaconal recebeu
uma mensagem de agradecimento do Rev.
Edwilson da IP Paciência, pela ajuda emergencial
prestada, com a entrega principalmente de mais
de 30 cestas básicas àquela igreja, que sofreu
com as consequências das fortes chuvas no
local. No próximo dia 04/05/2019, nossa Junta
Diaconal estará visitando a Instituição Desafio
Jovem (Itaboraí). Contamos com as orações da
Igreja para que o Senhor nos use para levar
conforto espiritual para essas pessoas, mas
pedimos ainda que a Igreja nos ajude com a
doação de itens de higiene pessoal (creme e
escova dental, sabonete, aparelho de barbear
dentre outros) que serão entregues nesta ação.
Para maiores informações, fale com nossa
Diretoria!
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
Cristo Vive, Aleluia! - a SAF Rio deseja a
todas as sócias e familiares uma Feliz Páscoa,
com Cristo no coração.

Deptº Ana e Lídia– reunião dia 24, às
14h30 na Igreja.
Deptº Ilka Paiva– reunião dia 24, quartafeira, às 15h. Falar com a coordenadora.
Deptº Ruth Pinho- reunião dia 27, sábado,
às 15h na casa da Patrícia Freitas
Reunião Executiva—dia 25, quinta-feira, às
14h30– sala do Conselho.
Reunião Inspirativa - A Sinodal Rio
convida, dia 27, das 9h às 16h - IPRJ. Tema
que será abordado é: “Mulheres
Transformadas pela Oração”. Estarão
presentes representantes das Federações de
Safs: do Rio de Janeiro, Ilha do Governador
e Rio Norte. Serão realizadas Oficinas,
dinâmicas, Momento Ana, Confraternização
e Momento de Solidariedade. Haverá café, e
o almoço no valor de R$ 10,00.
Parabéns, Rev. Guilher mino CunhaReceba o abraço carinhoso da SAF Rio por
ocasião do seu aniversário dia 24. Que Deus
o abençoe!
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)
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 mãos que
se colocaram à disposição para essa Obra.
Venha estar conosco nessa celebração ao
Senhor.
Jantar do Dia dos Namorados –
Lançamento realizado na Reunião de
Avaliação na última terça feira. Vai ser no dia
4 Jun 19 (terça feira), às 20h, aqui na Catedral.
Teremos um cardápio prá lá de especial.
Maiores infor mações procure o Casal
Procurador (Rejane e João Gomes). Não deixe
para última hora pois serão disponibilizados
convites para apenas 50 casais.
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
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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.
UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Nesse domingo teremos a nossa devocional
às 17:30, com uma programação especial de
Páscoa. Não se atrase e traga um amigo!
No domingo passado o nosso Point UPA-Rio
foi bênção!
A escola bíblica dominical para adolescentes
(EBA) está rolando aos domingos às 9:00. O
tema do módulo é: Sentimentos e Emoções
na adolescência - respostas bíblicas. Não fique
de fora!
Intercâmbio!
Nos dias 14 a 16 de junho nós realizaremos
um intercâmbio para a cidade de Serra, no
Espírito Santo, e será muita bênção!!!
Fique por dentro das nossas redes sociais pra
saber mais informações.
Facebook: http://www.facebook.com/
UPArio
Instagram: @upa.rio
OÁSIS
Movimento Oásis
Graças dou por esta vida. Obrigada Mis
Leninha pela graça a nós revelada, e pelo
bem que nos fizeste com a mensagem
CORAGEM . Deus a abençoe. Harpa Cristã
Graças dou.

Liturgia

Acampamento na Semana Santa! Tema:
Reavivamento Espiritual DESPERTA, Ó
TU QUE DORMES!! Efésios 5:14.
Retornaremos hoje a tarde do nosso
acampamento e com o coração grato a Deus
por tantas bênçãos recebidas. Orem por nós.
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 segundasfeiras as 19hs nos reunimos para orar
colocando no altar do Senhor nossas petições
em favor da nossa igreja, família, país e nossos
projetos. Seja bem vindo!
Ensaio do Grupo de louvor. Segunda feira,
às 17h, no templo, estaremos ensaiando novos
hinos para louvarmos ao Senhor com alegria.
Não falte!
Guarde esta data: 11 de maio às 16h.
ECOS
Desafiamos você, esta semana, a visitar um
dos nossos ECOS. Que tal aceitar este
desafio? Você verá, na prática, o que é buscar
por crescimento e intimidade com Deus e
com irmãos. Apenas para você saber, são
poucas as pessoas que deixaram de frequentar
um dos nossos ECOS. Experimente. Nosso
contato
você
já
conhece: ecos@catedralrio.org.br.
Parabéns, Reverendo Guilhemino
Cunha
Toda a igreja o parabeniza e louva a Deus
por mais um ano de vida, no próximo dia 24
de abril de 2019. Que Deus continue a
abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos e o
mantenha entre nós por muitos e muitos anos.
“E vos darei pastores segundo o meu coração,
que vos apascentem com ciência e com
inteligência.” - Jeremias 3:15

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

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” SL 55.1

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

Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

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

Leitura Bíblica: Presb. Denilson Sevilha
Grupo Soli Deo

Todos: “Quando disse: Importa que o Filho
do Homem seja entregue nas mãos de
pecadores, e seja crucificado, e ressuscite
no terceiro dia. Então, se lembraram das
suas palavras. E, voltando do túmulo,
anunciaram todas estas coisas aos onze e
a todos os mais que com eles estavam.”
(Lucas 24.7-9)
54 HNC – “A Chegada do Messias.” –
1ª, 3ª e 5ª estrofes
Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15
Consagração da Vida e Bens ao
Senhor
61 HNC – “Ações de Graças.”
Oração de Consagração: Diác. Jonas de
Souza
Pastorais

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

Mensagem: Sem. Leonardo Braz

“... A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15
Cântico: “Glória Pra Sempre”
Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor;
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá!
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h “ADORAÇÃO E LOUVOR.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “No findar do sábado, ao
entrar o primeiro dia da semana, Maria
Madalena e a outra Maria foram ver o
sepulcro. E eis que houve um grande
terremoto; porque um anjo do Senhor
desceu do céu, chegou-se, removeu a
pedra e assentou-se sobre ela.” (Mateus
28.1-2)
Mulheres: “O seu aspecto era como um
relâmpago, e a sua veste, alva como a
neve. E os guardas tremeram
espavoridos e ficaram como se
estivessem mortos.” (Mateus 28.3-4)
Homens: “Mas o anjo, dirigindo-se às
mulheres, disse: Não temais; porque sei
que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele
não está aqui; ressuscitou, como tinha
dito. Vinde ver onde ele jazia.” (Mateus
28.5-6)
Coral: “Ide, pois, depressa e dizei aos seus
discípulos que ele ressuscitou dos mortos
e vai adiante de vós para a Galileia; ali o
vereis. É como vos digo! E, retirandose elas apressadamente do sepulcro,
tomadas de medo e grande alegria,
correram a anunciá-lo aos discípulos.”
(Mateus 28.7-8)
Todos: “E eis que Jesus veio ao encontro
delas
e
disse: Salve! E
elas,
aproximando-se, abraçaram-lhe os pés
e o adoraram.” (Mateus 28.9)
272 HNC – “Aleluia ao Cristo Redivivo.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.”
Leitura Uníssona: “Da multidão dos que
creram era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua
nem uma das coisas que possuía; tudo,
porém, lhes era comum. Com grande
poder, os apóstolos davam testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus, e em
todos eles havia abundante graça. Pois
nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras ou
casas, vendendo-as, traziam os valores
correspondentes e depositavam aos pés
dos apóstolos; então, se distribuía a
qualquer um à medida que alguém tinha
necessidade.” (Atos 4.32-35)
52 HNC – “Glória e Coroação.”
Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne
Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Fernando Costa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
“DEDICAÇÃO E ENVIO”
Cântico: “Glória Pra Sempre”
Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor;
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá!

O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente: “E tudo quanto pedirdes em
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei.”
(João 14.13-14)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai
e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois
todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Mateus 7.7-8)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Culto Vespertino
- 19h -

“ADORAÇÃO AO
CORDEIRO DE DEUS.”
Prelúdio
Litania de Adoração:
Dirigente: “Passado o sábado, Maria
Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé,
compraram aromas para irem
embalsamá-lo.” (Marcos 16.1)
Mulheres: “E, muito cedo, no primeiro dia
da semana, ao despontar do sol, foram
ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem
nos removerá a pedra da entrada do
túmulo?” (Marcos 16.2-3)
Homens: “E, olhando, viram que a pedra
já estava removida; pois era muito
grande.” (Marcos 16.4)

nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos. Todas as nações vos chamarão
felizes, porque vós sereis uma terra
deleitosa, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Malaquias 3.10-12)
47 HNC – “Louvor e Glória.”
Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Magalhães
Pastorais

“EDIFICAÇÃO NA
PALAVRA DE CRISTO.”

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

Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta
Coral Canuto Regis

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

“CONTRIÇÃO COM O CORDEIRO
VENCEDOR.”

274 HNC – “Morto e Ressurreto.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO QUE
FOI MORTO.”
Leitura Uníssona: “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me

Mensagem: Sem. Daniel Jardim

Leitura Uníssona: “Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas
transgressões. Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas
iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável.” (Salmo
51.1,2,9,10)

“COMUNHÃO COM O CRISTO
RESSURRETO.”
Ministração do Pão:
144 HNC – “Segurança e Alegria.”
Cântico: “Vem Cear”
1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar
Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida à ceia vir
3. Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura Ele dá;
E também da vida o pão,
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.
Ministração do Vinho:
266 HNC – “Rude Cruz.”
Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.

Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.
Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.

“SERVINDO AO
CORDEIRO DE DEUS.”
Cântico: “Glória Pra Sempre”
Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor;
Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá!
O céu, a terra e o mar
E tudo o que neles há,
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Segunda-feira 22: Neemias 2.1-9
Terça-feira 23: Filipenses 1.1-11
Quarta-feira 24: Salmo 116.1-9
Quinta-feira 25: Gálatas 6.1-10

Sexta-feira 26: Lucas 5.12-16
Sábado 27: Atos 17.22-32
Domingo 28: Provérbios 20.1-15

Aniversário de Nascimento
Hoje: Aleksandra dos Santos Muniz Pires, Ana Carolina de Oliveira Maciel, Cátia Amaral
dos Santos Albino, Iracy Muniz Costa, Letícia de Castilho Ortiz Valencia, Natália Cristina
Ferreira da Silva, Nathália Menezes Carvalho de Lima, Riegel Hasan Gomes, Volgmara
Lynch Valença Martins.
Seg 22: Davi de Freitas Coelho, Elisângela Mesquita Aragão, João Pedro Motta Pereira.
Ter 23: Arthur Alves de Almeida, Cid Michel Quiroz Duffrayer, Evandro Martins de
Almeida, Janete Mathias de Souza, Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho, Diác. Jorge da
Silva Gorne, Lucca Serra de Melo Reis, Norma Barbosa Neto, Rodrigo Jorge Varella
Ferreira.
Qua 24: Adriana Rosa, Alex Gomes Calixto, Elza Xavier de Oliveira, Fábio José Almeida
de Oliveira, Gilberto Crispim Roberto, Rev. Guilhermino Silva da Cunha, Maria José
Fonseca.
Qui 25: Antônio dos Santos, Benício Machado Chaves, Jorge Antônio Chaves, Marcelo
Lívio Marotta, Maria de Lourdes Ezequiel Costa.
Sex 26: Daiana Gomes da Costa, Dulcineia Emerick Terra, Elazir de Barros Fontoura,
Flávio Oliveira de Lira, Marly Matias de Assunção, Nadir Gomes de Barros Santos.
Sáb 27: Juliana Reis Lobo.
Aniversário de Casamento
Hoje: Ana Beatriz Laborinha y Perez e Ricardo Vinícius Barroso Gomes.
Seg 22: Presb. Sérgio Tito Machado Teixeira e Ana Márcia Berbat Picanço Teixeira, Maria
Valneide Lauriano Sousa Julião e Maurício do Nascimento Julião.
Sáb 27: Presb. Getro Ferreira da Cunha e Maria Helena Lamiz Cunha, Claudia de Oliveira
Cardoso e Paulo César França Cardoso.

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),
Presb. Edilson Viana, Rute Leão, Marcelo Martins Cruz e Lais de Souza Argolo
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Setenta vezes sete
“Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e
eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete.” Mateus
18:21,22
Esse texto das Escrituras soa como algo impossível de conseguirmos praticar. Perdoar
alguém que errou várias vezes conosco parece algo inconcebível. Como dar algo tão
precioso como o perdão a quem não merece? Como libertar quem nos ofendeu de
toda a culpa pelas falhas cometidas?
Setenta vezes sete é um número simbólico que significa infinitas vezes. Jesus nos ensinou
que devemos perdoar os outros infinitamente porque é o número de perdão que
precisamos Dele diariamente. Quantas vezes pecamos por pensamentos, palavras, ações
e omissões todo o tempo? O que seria de nós sem o perdão divino? E se houvesse uma
cota de pecados para recebermos perdão? O que aconteceria conosco se Ele nos
perdoasse só se merecêssemos? Como seria se recebêssemos perdão apenas por
determinados pecados e por outros não?

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19 horas:
Rev. Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Guaraci Satlher; 10h30min: Presb. Guilherme Sayão 19 horas:
Presb. Iaco Lobo
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Creizi de Souza - Licia Barbosa Noite: Valéria Gorne

A verdade é que Deus nos ama tanto que providenciou o perdão eficaz com o sacrifício
de Seu Único Filho na cruz. Com esse sacrifício de morte temos a vida verdadeira. Seria
justo recebermos esse perdão salvífico e não perdoarmos nosso irmão que falhou
conosco? Quando não perdoamos, precisamos do perdão divino mais uma vez e
alimentamos a ilusão de que os outros não merecem perdão, mas nós sim.
Mayara Lima Nascimento
Estão abertas as inscrições para nosso acampamento! O tema e o valor encontram-se em
nossas páginas.
O DayOff da Ump já está com data marcada, 01/05, no valor de 30 reais. Um dia com
churrasco e muita comunhão.
Teremos nossa Escola de Fé e Prática hoje. Participe com a gente, as 17h, na sala do
Conselho.
O culto jovem da próxima sexta-feira está marcado. Estamos de volta depois do feriado,
às 20h no salão Álvaro Reis.
Acompanhe todas essas programações pelas redes sociais: Facebook e Instagram @umprio

