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Editorial e notícias

#editorial

“...Sede fervorosos de espirito,
servindo ao Senhor.”
O Cristão não deve ser frio, nem
morno, mas quente espiritualmente, aquecido
no seu espírito pelo Espírito Santo. O apóstolo
Paulo usa a figura que aponta para a água
fervente, em ebulição: “sede fervorosos”,
estejais em efervescência espiritual na
vivência da vossa fé.
Fervor opõe-se à frieza espiritual; à
falta de compromisso com Deus; à indiferença
às coisas espirituais; à negligência à leitura da
Palavra; à oração e ao jejum; à
indisponibilidade para realizar o serviço do
Senhor; à ausência habitual à igreja.
F e r v o r o s o d e e s p í r i t o : “ Tô
Pneumati.” (No tocante ao Espírito). É o
espírito do homem pleno do Espírito Santo.
Não é fogo de palha, fanatismo
religioso, mero emocionalismo; é ardor
espiritual gerado pelo Espírito Santo, que
habita no crente, que tem como um dos
símbolos o fogo!
O crente fervoroso de espírito
desenvolve uma espiritualidade profunda.
Conhece o Deus a quem serve e está em

comunhão permanente com ele. Conhece e
ama a Jesus Cristo, seu Salvador e Senhor,
adora-o sempre; serve-o com dedicação e
entusiasmo e anuncia sua salvação à
sociedade.
Conhece e é guiado pelo Espírito
Santo, tem intimidade com ele quando ora.
Seu relacionamento com a Trindade é
constante, íntimo e natural, dentro do contexto
sobrenatural de sua espiritualidade.
O cristão fer voroso mantém
comunhão ininterrupta com Deus.
Fala com Deus sempre pela oração e ouve sua
voz pela leitura da Palavra, compreendendo a
vontade soberana do Senhor para sua vida e
se dispõe a cumpri-la!
O crente fervoroso tem a vida cheia
do Espírito Santo; tem a plenitude do Espírito
na vida. Tem a vida revestida do poder do alto!
Sua linguagem é abençoadora e edifica; tem a
adoração como um modo de vida; tem o
coração cheio de gratidão; tem uma fé viva e
ousada!
Seja fervoroso de espírito, servindo
ao Senhor, em consagração e santidade!

Rev. Isaías Cavalcanti
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#notícias gerais
Campanha “Tudo Se Fez Novo”
“Se nossos antepassados
foram capazes de construir, Deus dará
condições à geração atual de manter e
melhorar as instalações de nossa
Igreja.”
A Campanha “Tudo se Fez Novo”
continua. Estamos ultimando os
preparativos para o início das obras.
Participe deste esforço, fazendo sua
doação. Nos escaninhos dos bancos do
templo você encontra os envelopes azuis
para sua contribuição. Aqueles que
desejarem fazer via internet, favor
utilizar o centavo 31, que identificará
suas contribuições.
Recomendação importante aos
membros: fazerem suas contribuições para
esta Campanha sem comprometer seus
compromissos regulares – dízimos e
ofertas.
Nossa Igreja necessita de
participação. Que o Senhor possa motivar a
todos nós para vencer mais este desafio,
visando ao progresso da Igreja e do
Evangelho.
“Assim que, se alguém está em
Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo.”
(2 Co 5:17)
Rev. Leandro Pinheiro
Pastor da Christ The King
Presbyterian Church de Boston e Diretor da
City to City Brasil, será o mensageiro de
Deus, no próximo domingo, no Culto
Matutino. Oremos por esse servo de Deus e
por sua famílial!
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Agendamento de salas na Igreja
Manteremos a prática dos últimos
quatros anos através de agendamentos por
e-mail. O prazo para entrega de suas
agendas de atividades para o ano de
2020 é até o dia 07/02/2020. Na agenda
deverá constar a data e a hora do evento, o
nome do evento, a sala que necessita, o
tempo de utilização da sala, a quantidade de
pessoas previstas e o contato com o
responsável pelo evento. Mesmo as
sociedades internas que têm os seus
eventos fixos deverão enviar a sua agenda
constando os eventos com os detalhes
acima solicitados. A agenda deverá ser
enviada para o e-mail
agenda.igreja@catedralrio.org.br. A
entrega da agenda fora do prazo combinado
poderá comprometer a utilização da sala
planejada ou até mesmo o evento da
sociedade interna. Solicitamos a ajuda de
todos os irmãos.
Projeto de Instrução Musical
Você, que é membro da Catedral e
sente o desejo de servir ao Senhor através
da música em nossa Igreja, já pode se
preparar para investir nos seus dons e
talentos neste ano! Estão abertas as
inscrições para o Projeto de Instrução
Musical (PIM) 2020 PARA TODAS AS
IDADES, a partir de 8 anos*.
A c e s s e w w w. c a t e d ra l r i o.
org.br/pim para mais informações e para
baixar a ficha de inscrição! Vamos oferecer
nosso melhor a Deus e servi-lo com
excelência!"

Parabéns, Rev. Renato Porpino e Luana!
Hoje é dia de comemorar mais um
ano de feliz união!
Quantas lutas, alegrias e vitórias.
Muitas ainda virão, mas nosso Deus,
certamente, continuará abençoando-os.
Sua Igreja muito se alegra em compartilhar
esta data com vocês. Que venham muitos
outros "26 de Janeiro". Sejam felizes!
Comissão de Comemoração.

Ministério de Música
Estamos buscando irmãos que
saibam tocar órgão e/ou piano para agregar
ao quadro de instrumentistas. Se você tiver
este dom e queira usá-lo para louvar e
exaltar o nome do Senhor na Casa de Deus,
favor entrar em contato com o Pb. Peter
Tenney (11 99575-0695) ou Pb. João
Bastos (21 98107-0275).

Obras na Secretaria da Igreja
Amados irmãos, informamos a
todos que a secretaria da Catedral
Presbiteriana está em obra.
Provisoriamente estamos atendendo na sala
do Rev. Renato Porpino. Agradecemos a
compreensão e pedimos desculpas pelo
transtorno.
Na Haverá Devocional da UPA no
Próximo Domingo Não dia 02/02/2020 muitos adolescentes
estarão participando do REUPAS (Encontro
Regional de Adolescentes Presbiterianos do
Sudeste) em Uberaba - MG.

Notas para o boletim dominical
Você já sabe! O prazo limite para
envio de notas a publicar no boletim é
impreterivelmente às12h das quartasfeiras, a exceção dar-se-á apenas nos casos
excepcionais de feriados. Portanto, leve em
consideração e observe.

R E U PA S ( E n c o n t r o R e g i o n a l d e
Adolescentes Presbiterianos do
Sudeste)
Acontecerá entre os dias 30 de janeiro a 2 de
fevereiro em Uberaba -MG. Um grupo de
adolescentes da nossa UPA Rio estará, se
Deus quiser, viajando na próxima quarta
com a coordenadora Zoraya Lemos. Entre
os preletores do Congresso teremos a
Palavra da nossa missionária Leninha Maia
que estará pregando para os adolescentes e
dará treinamento para os coordenadores da
região Sudeste. Leninha também estará
indo no onibus com os adolescentes.
Pedimos orações da Igreja.

Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de
algum membro da Igreja que necessita ser
visitado, entre em contato com a equipe
pastoral. “É tempo de apascentamento.”

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 26/01/2020 - Equipe D:
João Henrique, Thiago Castilho, José Vinícius,
Rejane Queiroz, Iracema Ferreira, Ricardo
Dowsley, Pedro Lobo, Mário Sérgio, Willians
Araújo e Carlos Candido.
Púlpito 08h: Mário Sérgio,
Púlpito 10:30h: Willians Araújo,
Púlpito 19h: Carlos Candido.
Próxima Semana:
Dom 02/02/2020 - Equipe A:
Filipe Agum, Marcelo Magalhães, Adolfo
Correia, Leandro Trindade, Sérgio Branco,
Rodrigo Nobre, Rosibeti Silva, Miguel
Camboim, Luiz Cláudio, Fernando Toledo e
Jorge Gorne .
Púlpito 08h: Luiz Cláudio,
Púlpito 10:30h: Fernando Toledo,
Púlpito 19h: Jorge Gorne.
Reunião da Diretoria 2020 - A diretoria da
Junta Diaconal esteve reunida na última terçafeira dia 21/01/2020, buscando fechar o
calendário de ações e atividades para o ano de
2020.
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Treinamento-Convocamos
toda a Junta Diaconal para
estarmos juntos no próximo
dia 10/02/2020, às 19h, para
realização de treinamento
dos procedimentos de
atendimento diaconal e dos
plantões dominicais Essa será uma ótima
oportunidade para esclarecermos algumas
dúvidas e buscarmos juntos melhorar o
trabalho desempenhado na casa do Senhor.
Reserve esta data em sua agenda e desde já
esteja em oração!
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 Ilka Paiva - reunião dia 29/01/2020 ,4ª
feira, às 15h . Falar com a coordenadora.

Reunião Executiva - dia 30, 5ª feira, às
14:30h, sala do Conselho. Com a escolha da
Mulher Presbiteriana.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano:
PROMESSAS DE DEUS PARA SUA FAMÍLIA
(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR (...), nenhuma
delas falhou, tudo se cumpriu.” (Js 21:45)

Recesso em Janeiro – Um período de
refrigério para muitas famílias. Seguimos
trabalhando para que 2020 seja um ano
especial para a família ECCC. Prepare-se!
Nosso Tema: “Promessas de Deus para sua
Família”. Reunião de Abertura em
18/02/2020.

Agenda ECCC 2020 – Está disponível na
página eletrônica da Igreja. Acesse,
imprima sua agenda e programe-se para
um ano repleto de bênçãos!
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios –
Será de 06 a 08 de Novembro de 2020.
Muitos já se inscreveram e a procura
continua. Faça sua inscrição.
Aproveitamos para pedir aos casais que
preencheram a lista de intenções, no último
RECCC, que garantam sua reserva,
entregando os cheques ao Casal
Procurador: Cleide e Gouvêa.
Bodas – Parabéns aos casais que
comemoram aniversário de casamento! O
ECCC deseja que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família.
Rogamos a Deus que esta data se repita por
muitos anos.
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#sociedades e ministérios
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

devocional de 2020! Você não pode perder!
Nos encontramos às 17h30 na sala Pb. Miguel
dos Santos. Não falte. Convide um amigo!
Movimento Oásis

Devocional: Hoje nós teremos nossa primeira
devô do ano! Venha estar conosco às 17:30h.
Acampamento: Foram abertas as inscrições
para o nosso acampamento de verão! Se você
tem entre 12 e 18 anos venha estar com a gente!
Será um momento abençoador. As inscrições
poderão ser feitas após os cultos das 10:30h e
19h com um dos membros da diretoria!
Bolsas para o Acampamento: Se em seu
coração você sentir o desejo de ajudar
adolescentes que não têm condições de ir ao
nosso acampamento, sua contribuição será
muito bem-vinda! Qualquer dúvida entre em
contato com a Mis. Leninha ou Zoraya.
Qualquer quantia nos ajudará muito!
Eba: Nesse domingo não terá Eba; pois ainda
estamos de férias. Dúvidas? : Entre em contato
conosco através do email ou nossas redes
sociais! diretoriaupario@gmail.com /
Facebook: Upa-Rio / Instagram: @upa.rio
UPH - União Presbiteriana de Homens

Devocional: hoje temos a primeira reunião
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Reunião de oração: Toda segunda-feira, às
18:30h, nos reunimos para oração. Venha e
coloque tudo no altar do Senhor. Não falte!!
Ensaio do Grupo de louvor: Toda quarta –
feira, às 17h , no templo, nos reunimos para
louvar ao Senhor. Deseja participar? Fale com
o regente Ilem Vargas e seja muito bem-vindo!
Missão Caiuá
Reunião na próxima terça-feira, dia
28/01/2020, às 14h, no Salão Álvaro Reis.
Todos estão convidados. Aproveite a
oportunidade para conhecer um pouco mais
sobre missões indígenas. “Nhandejary ta nde
rovasã!” Que Deus te abençoe!
Ministério de Intercessão
Convida à Igreja para a vigília no próximo dia
31/01/20 (sexta-feira), das 18h às 24h. O tema
é: A FORÇA DA ORAÇÃO. "Sobre os teus
muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o
dia e toda a noite jamais se calarão; vós, os que
fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem
deis a Ele descanso até que restabeleça
Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na
terra." Isaías 62.6-7. Venha perseverar em
oração conosco!

A Fase Final - 1941
"As fases da construção do templo foram narradas
com grande emoção e entusiasmo pelo Rev. Mattathias.
Ele acompanhou e fiscalizou dia após dia as obras, cada
detalhe foi observado por ele. O Jornal A Mensagem,
de 14 de setembro de 1941, registra todas as fases
da construção do novo templo."
(Livro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - Pág 227)

Culto Devocional - 8h
ADORE COM FERVOR
Prelúdio
Chamada à adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR!,” (Sl 146.1)

#liturgia

ORE COM FÉ
Motivos de oração
Solo: Vitória Elisa Freitas
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
MEDITE NA PALAVRA

Congregação: “Louvarei ao SENHOR durante
a minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146.2)
Todos: “Louvai ao SENHOR, porque é bom e
amável cantar louvores ao nosso Deus; ficalhe bem o cântico de louvor.” (Sl 147.1)
114 HNC - Brilho Celeste
1ª e 3ª Estrofes
Oração de adoração
CONSAGRE COM GRATIDÃO
172 HNC - Chuvas de Bênçãos
1ª e 4ª Estrofes
Oração de consagração: Diác. Mário Sérgio
Pastorais

Leitura Bíblica: Presb. André Lima
Solo: Vitória Elisa Freitas
Mensagem: Mis. Leninha Maia

SIRVA COM ALEGRIA
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.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Anotações

e reﬂexões
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Foto: Rute Villon - Photographer

"Avivamento é o sopro de
Deus para tirar a poeira que foi
acumulada no decurso dos anos
sobre a nossa vida espiritual."
Ashbel Green Simonton
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Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO
ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.
Litania de Adoração
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó Deus!
Cantarei e entoarei louvores de toda a minha
alma.” (Sl 108.1)
177 HNC – Firme nas Promessas
1ª Estrofe e Coro
Mulheres: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei louvores
entre as nações. Porque acima dos céus se
eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade,
para além das nuvens.” (Sl 108.3-4)
177 HNC – Firme nas Promessas
2ª Estrofe e Coro
Homens: “Cantarei para sempre as tuas
misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios
proclamarão a todas as gerações a tua
fidelidade.” (Sl 89.1)
177 HNC – Firme nas Promessas
3ª Estrofe e Coro
Coral: “O que ouvimos e aprendemos, o que nos
contaram nossos pais, não o encobriremos a
seus filhos; contaremos à vindoura geração os
louvores do SENHOR, e o seu poder, e as
maravilhas que fez.” (Sl 78.3-4).
177 HNC – Firme nas Promessas
4ª Estrofe e Coro
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#liturgia

Todos: “O teu trono, ó Deus, é para todo o
sempre; cetro de equidade é o cetro do teu
reino. O teu nome, eu o farei celebrado de
geração a geração, e, assim, os povos te
louvarão para todo o sempre.” (Sl 45.6 e 17)
Cântico: Aclame ao Senhor
Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias eu louvarei
As maravilhas de teu amor.
Consolo, Abrigo,
Refúgio e força é o Senhor!
Com todo meu ser,
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei!
Aclame ao Senhor toda Terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som do Teu nome.
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
Firmado estarei,
Sempre Te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas pra mim!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO
ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.
Leitura Uníssona: “Assentado diante do
gazofilácio, observava Jesus como o povo
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos
depositavam grandes quantias. Vindo,

porém, uma viúva pobre, depositou duas
pequenas moedas correspondentes a um
quadrante. E, chamando os seus discípulos,
disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do que o
fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles
ofertaram do que lhes sobrava; ela, porém, da
sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o
seu sustento.”(Mc 12.41-44)

IV– EDIFICAÇÃO
ATO DE CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.
Leitura Bíblica: Presbítero Antonio Gouvêa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Rodrigo Velasco
V – DEDICAÇÃO

303 HNC – Perdão Real.
Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo

ATO DE SERVIR AO SENHOR
COM ALEGRIA.
Cântico: Um só Rebanho

Pastorais

III – CONTRIÇÃO
ATO DE COMUNHÃO COM O
DEUS SANTO
Dirigente: “Não estejais ansiosos por coisa
alguma; antes, as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus, pela oração
e súplicas, com ação de graças”. (Fp 4.6)
Congregação: “O meu Deus, segundo as suas
riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória, por Cristo Jesus”.
(Fp 4.19)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

1. Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!
2. Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
3. Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: O Nome de Jesus
“O POVO DE DEUS CELEBRA...”
I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO

#liturgia

Maravilhoso é estar em Tua presença!
Maravilhoso é poder Te adorar!
Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes!
Maravilhoso é Te contemplar Senhor!
Maravilhoso é estar em Tua presença... 2x

Litania de 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.” (Sl 27.4)

Todo ser que vive, Louve o nome do Senhor!
Toda criatura se derrame aos Seus pés.
Ao som da Sua voz, O universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou!

Mulheres: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Sl 84.1)

E mesmo sendo pó,
Com tudo que há em mim confessarei
Que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno.

Homens: “A minha alma suspira e desfalece
pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a
minha carne exultam pelo Deus vivo!”
(Sl 84.2)

Todo joelho se dobrará,
Ao ouvir Teu nome, Teu Santo nome!
Todo ser confessará,
Louvado seja o Teu nome, Teu santo nome!

Dirigente: “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!”
(Sl 84.3)

E mesmo sendo pó...

Todos: “Bem-aventurados os que habitam em
tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Sl 84.4)
Cântico: Maravilhoso
Quão formoso és, Rei do universo,
Tua glória enche a terra e enche os céus.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida, Senhor!
Quão formoso és...
Tua glória enche a terra...
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Cântico: Teu Santo Nome

Todo joelho se dobrará... 4x
Oração de Adoração
II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.
Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles não
fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que
nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer deles. Ora, se Deus veste
assim a erva que hoje está no campo e amanhã
é lançada no forno, quanto mais tratando-se de
vós, homens de pequena fé! Não andeis, pois,
a indagar o que haveis de comer ou beber e
não vos entregueis a inquietações. Porque os
gentios de todo o mundo é que procuram estas
coisas; mas vosso Pai sabe que necessitais
delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e
estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Lc 12.27-31)

177 HNC – “Firme nas Promessas.”
Oração de Consagração: Diác. Carlos Cândido
Pastorais
Instalação de Diácono
III – EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.
Leitura Uníssona: Se eu no coração
contemplara a vaidade, o Senhor não me
teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido
e me tem atendido a voz da oração. Bendito
seja Deus, que não me rejeita a oração, nem
aparta de mim a sua graça. (Sl 66. 18-20)
Motivos de Oração
Cântico: Paz
Que a paz de Deus caia sobre ti
e transborde em todo o teu ser.
Guarde tua mente e coração
E encha de alegria o teu viver.
Que a paz de Deus venha sobre mim
Excedendo minha compreensão.
Que ela me encontre de manhã,
Seja sempre minha inspiração.
Hoje e sempre, hoje e sempre,
Até o dia em que estivermos com Deus Pai.
Hoje e sempre, hoje e sempre
Que nossos dias sejam de abundante paz!
Que a paz de Deus caia sobre ti...
Hoje e sempre, hoje e sempre... 2x
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA.
Leitura Bíblica: Lc 7.11-17 - Presbítero
Assuero Silva
Cântico: Pai Nosso
Pai nosso, nos céus, Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita
Na terra como é nos céus.
Deixa o céu descer! 2x
Pai nosso, nos céus...
Na terra como é nos céus.
Deixa o céu descer! 2x
Deixa o céu descer! Deixa o céu descer! 2x
Teu é o reino, Teu o poder é, Tua é a glória
pra sempre. Amém! 4x
Na terra como é... 2x
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: O Deus dos Impossíveis
V – NA DEDICAÇÃO EM SERVIR
Cântico: Nada é Impossível
Em Ti, eu tudo posso, não há limites.
Minha força está em Ti, nada é impossível!
Em Ti, olhos se abrem, Muralhas caem.
Estou vivendo pela fé, Nada é impossível!
Eu não vou viver pelo que vejo,
Eu não vou viver pelo que sinto.
Eu sei que comigo sempre estás
E tudo podes realizar.
Em Ti, eu tudo posso, não há limites... 2x
Creio em Ti, creio em Ti, Jesus! 6x
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Meu Abrigo
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Diác. Adeclen Garcia dos Santos, Franciléa Salazar Prudente, Hilda de
Oliveira da Cunha, Maria Olga Dias Marta dos Santos, Odicea Pereira Gomes da
Silva e Souza, Patricia de Nazaré Almeida Pantoja da Silva;
Seg 27: Angela Maria Nascimento Machado, Antonio Nunes de Castilho Santos,
Marcos Leonardo de Mello Costa, Marla Vanessa Santos Silva Leite, Olívia
Domingues Lima;
Ter 28: Hugo Abrantes Huguenim, João Pedro Lima de Vasconcelos, José
Maurício Chaves Cordeiro, Letícia Nienkötter Fontes, Maria de Lourdes Araujo
Carneiro, Raquel Carvalho Ebendinger, Sérgio Augusto da Costa Nascimento,
Waldomira Teixeira Ribeiro;
Qua 29: Alexandre Themístocles de Vasconcelos, Claudia de Paulo Pereira,
Cristóvão Joaquim da Silva, Edison Vieira Pinheiro, Marilsa Franco Marinho
Guerrese.
Qui 30: Diác. José Arteiro Torres de Mesquita;
Sex 31: Presb. Jorge Lima de Apocalypses, Maria do Carmo Damiani Barbosa,
Nelson Cardozo Souza, Tássia Cabral de Souza Oliveira;
Sáb 01: Cíntia Luíza Souza Cardoso, Naomi Nakano Samel Oliveira, Noemi
Dalerma Braglia, Osmar Rodrigues Evangelista.

#de casamento
Hoje: Martha Mury Alves Chueiri e Ivan Jorge Chueiri, Rev. Renato Lopes
Porpino e Luana Moreira Porpino;
Seg 27: Diác. Paulo Bruno e Celia Maria de Andrade Bruno;
Qua 29: Presb. Herval Nunes de Abreu Sobrinho e Sônia Maria Luciano da
Cunha Abreu;
Qui 30: Diác. José Arteiro Torres de Mesquita e Nara Lúcia Mendes de
Mesquita, Presb. Edilson Nunes Viana e Valdina Bonina Viana, Raquel
Domingues Gamallo e Servio Velloso dos Santos;
Sex 31: Maria Olga Dias Marta dos Santos e Rosalvo Matias dos Santos,
Rosa Maria Campos Pinto e Marcos Flavio Ferreira Pinto;
Sáb 01: Adelino Ferreira e Sonia Maria Cruz Ferreira, Lino Manoel dos
Santos e Inez Rubia Martiniano dos Santos.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#agenda de oração
"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos
outros e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Muito pode, por sua eﬁcácia, a súplica do justo." Tiago 5.16

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Lais de
Souza Argolo, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Richard
Marchesi, Odete Melosi, Maria Martins Pimentel (mãe de Joana Boechat), Rev.
Silvanio Silas, Orlando Silva e Raquel Correia de Freitas.

Segunda 27: Eclesiastes 5:1-7 - A última palavra
Terça 28: Salmo 92 - Alegria
Quarta 29: Mateus 18:1-5; 19:13,14 - Como uma criança
pequena
Quinta 30: Salmo 46 - Capaz e disponível
Sexta 31: Isaías 1:16-20 - Branco como a neve
Sábado 01: Atos 4:32-5:15 – Escolha o temor
Domingo 02: Colossenses 4:2-6 – Aproveitando a chance

#meditação
Ora, àquele que é poderoso para
fazer inﬁnitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu
poder que opera em nós, a ele seja a
glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo o sempre.
Amém! (Efésios 3. 20-21)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Escala de Pregação
Próximo Domingo:
8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti;
10h30min: Rev. Leandro Pinheiro;
19 horas: Rev. Renato Porpino.

Escala de Presbíteros - Fevereiro 2020:
02/02: Carlos Roberto (08h); Dário Porto (10:30h); Denilson Sevilha (19h).
09/02: Fernando Costa (08h); Gelbson Improta (10:30h); GuaracinSathler (19h).
16/02: Guilherme Sayão (08h); Iaco Lobo (10:30h); Johannes Gaiser (19h).
23/02: Sem Escala

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Ednalda Cruz, Regina Oliveira e Sandra Magalhães. Noite: Rosa Lúcia
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#equipe ministerial

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva.
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Presbíteros:
Altair Lauro Bazeth,
André Luís Anselmo Lima,
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva,
Carlos Roberto Soares,
Dário Queiroz Porto,
Denilson Laurentino Sevilha,
Fernando Lopes da Costa,
Gelbson V. Improta (Emérito),
Guaraci Sathler,
Guilherme B. Amorim Sayão,
Iaco Lobo de Souza,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
José Ribamar R. Júnior (licenciado),
Luís Alberto Rodrigues Santos,
Luís Monteiro da Costa,
Maurício Buraseska,
Newton Alvarez Rodriguez Filho,
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Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza,
Roberto Corrêa (Emérito),
Roberto Leite Marinho,
Ruy Fonseca Coelho.
Presbíteros Eméritos em
Disponibilidade:
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon,
João Cordeiro,
Manoel Sobrinho.
-Diáconos:
Adeclen Garcia dos Santos,
Adolfo Guilherme Silva Correia,
Antonio Renato C. da Cunha,
Archidemes Campos,
Carlos Candido da Silva,
Charles Mattos dos Santos,
Fernando Octavio Toledo da Silva,
Filipe Agum de Campos,
Jérson Costa Ferreira Neto,
João Henrique Gomes,
João Márcio de Castilho Santos,
Jonas de Souza,
Jorge Carlos Camacho Correa,
Jorge da Silva Gorne,
José Arteiro Torres de Mesquita,
José Vinicius Trindade (Emérito),
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade,
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento,
Luiz Henrique Inácio de Souza,
Marcelo F. de Castro Freitas,
Marcelo Magalhães Castro,
Mário Sérgio Costa,
Miguel T. dos Santos Camboim,
Paulo Bruno,

Paulo de Castro Freitas,
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Candido Bezerra,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Sérgio Dias dos Santos,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Walter Cascardo Carneiro,
Willians Silva de Almeida Araújo.
Auxiliares de Diaconia:
Amália Maria da Costa Sena,
Elizabeth Sabino dos Santos,
Iracema Perciliana Maia Ferreira,
Lilian Mary Canto Costa,
Rejane Costa Queiroz,
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite,
Jerson Costa Ferreira,
-Plantação de Igrejas:
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ,
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE,
Almino Afonso-RN,
Manari-PE,
Santa Cruz do Sul-RS,
Pedro Juan Caballero- Paraguai.
Missionários no Campo:
Luiz Fernando Gomes (Portugal),
Rev. André Aureliano (Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2º Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Lembranças do ano que se foi
Bem, chegou 2020, um ano novo e uma nova década. É o assunto
dos blogs, artigos de jornal, programas de TV e muitos posts nas redes sociais.
É a época de planejar o ano que se inicia, na esperança de mudanças de vida
pessoal imediatas e significativas.
Mas antes de pensar no quem vem amanhã precisamos tirar um
tempo pra relembrar o que já aconteceu ontem e como Deus esteve presente em
cada momento do ano que se passou.
Relembre o cuidado de Deus com você - Nós devíamos saber e
sentir o quanto Deus se importa conosco (1 Pedro 5: 7) - e olhar para trás em
nossas vidas confirma isso, mesmo que essas lembranças tragam mais tristeza
que nostalgia. Certamente haverá dor, e talvez até a menor lembrança ainda dói,
mas procure o cuidado do Pai. Está lá. Veja como ele te segurou quando toda a
esperança parecia perdida, quando seus problemas pareciam insuperáveis,
quando circunstâncias miseráveis pareciam sufocar sua fé. Ele estava lá.
Relembre a graça de Deus por você - Considere os casos em que
resultados mais agradáveis vieram dos meios mais improváveis. Eles poderiam
ter sido diferentes e tudo parecia tão impossível na hora. Nós não merecemos
suas misericórdias, e ele não reteve nenhuma. Não tínhamos certeza do que
estávamos fazendo, mas Deus sabia.
Relembre a disponibilidade de Deus para você - Pense na oração
respondida. Pense na maravilha de que Deus ouve você, que o ouvido dele está
sempre pronto para se curvar para você. Ele nunca ficou tão distraído que não
pudesse atender ao seu pedido mais simples, por mais imperfeito que seja. Ele
ouve você - seus elogios, suas queixas, suas lágrimas, seu cinismo - tudo com
maravilhosa paciência.
Relembre a bondade de Deus em coisas confortáveis - Considere a
bondade de Deus em coisas simples como uma refeição saborosa quando você
está com fome, ou mesmo em coisas aparentemente não-espirituais, como ar
condicionado e sorvete. Mesmo em nosso estado de rebeldia, a bondade de
Deus continua a nos tocar em milhares de circunstâncias.
Relembre o objetivo de Deus em todas as suas provisões Relembre que o objetivo de Deus em cuidar de você foi sua transformação, não
sua comodidade. Seu objetivo é fazer você se parecer com Jesus, e ele o fará,
seja pela alegria ou pela dor (Romanos 8:29; Filipenses 1: 6).
Toda bondade de Deus com você veio através do sangue de Jesus.
Relembre essas providências e como você não mereceu nenhuma delas. Elas
vêm somente por Jesus. Sua cruz é a demonstração mais vívida do amor de
Deus por nós, e toda coisa boa que vivenciamos flui dessa gloriosa fonte. Fluiu
ontem e continuará fluindo amanhã. Ebenézer – até aqui nos ajudou o Senhor.
Raquel Correia
>> Retiro de Carnaval! Vai rolar nos dias 21 a 26 de fevereiro, no AVB
(Bananal/ SP). O valor é 350 reais e o nosso tema desse ano é: Ídolos do
coração, você é o que você ama. Não perca tempo! Faça já sua inscrição no hall
da cantina com a diretoria da UMP! As vagas são limitadas!
>> Vôlei de Verão: Vem com a gente! Dia 31/01 é nosso último
encontro! Não fique de fora! Praia do Leme, Posto 1, às 19h!
>> Tá chegando! Dia 07/02 o Culto Jovem está de volta!!! Vai ser demais!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e
Facebook: @umprio

