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Editorial e notícias

Diretoria:

Velhas redes, novas identidades
“Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes....”
Lucas 5:2
A passagem de Lucas 5.1-11, descreve uma das histórias mais
impactantes da bíblia: o episódio da Pesca Maravilhosa, em que Jesus veio
pregar à beira do Lago de Genesaré e teve seu primeiro encontro com Pedro,
Thiago e João, que experimentaram do poder miraculoso de Jesus e
decidiram, a partir daí, passar o resto de suas vidas prostrados aos seus
pés, recebendo ali sua nova identidade: pescadores de homens.
A bíblia narra que Jesus pregava nesse momento a uma grande
multidão que se apertava na beira do lago, a ponto dEle precisar subir em
um dos barcos pesqueiros para pregar. Todo esse alvoroço ocorria ao lado
dos pescadores, com a pregação palavra feita pelo próprio Cristo e em alta
voz. Mas eles, no entanto, continuavam apenas a lavar as redes! Alheios a
tudo que Jesus estava fazendo ao redor, se prendiam à tarefa de lavar as
redes vazias, que representavam, na verdade, a essência desta antiga
identidade deles: meros pescadores de peixes.
E quais são as redes que você tem insistido em permanecer
lavando, apesar de tudo o que Deus tem feito ao seu redor e tem falado com
você? Quais são as redes que você permanece lavando em seu coração e
que o impedem de conhecer a nova identidade que Ele tem para sua vida?
Será um rancor que você insiste em guardar no coração? Um pecado
que você já assumiu que compõe sua identidade e não há meio para se
libertar dele? Ou uma ansiedade que o paralisa diante das decisões?
Jesus apresentou para eles uma nova perspectiva! Ele olhou
para aqueles homens que lavavam redes vazias e os incitou a perseguir uma
nova identidade, que marcaria o nome deles na história.
Cristo também tem novidade de vida para você! Mas o primeiro passo
para que isso ocorra é aprender a largar estas redes, deixar tudo que te
prende ao homem antigo e carnal, para se prostrar aos pés dEle e ouvir de
Sua boca quem ele quer que sejamos. Que hoje seja dia de buscar libertação
de tudo aquilo que representa sua antiga identidade, para que tudo se faça
novo sobre sua vida, como a palavra dEle nos promete. E que a principal
novidade seja a vida eterna ao lado de Deus, pelo sacrifício e ressurreição
de Cristo por todos nós.
Miguel Camboim
>> 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!
>> Visita ao asilo: Vem com a gente! Já estamos recebendo doações de
fraldas e biscoitos para a visita que faremos ao asilo de Idosos em Bananal.
>> Tá chegando! Dia 07/02 o Culto Jovem está de volta!!! E quem vai
trazer a palavra será o nosso Pastorzão, Rev. Renato Porpino Vai ser demais!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e
Facebook: @umprio

#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),
R e v. A n d r é A u r e l i a n o
(Amazonas).
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

Por uma visão
saudável
Nossos sentidos são nosso contato
com o meio ambiente. Nesse sentido,
seguramente, a visão é importantíssima.
Percebemos até 80% de todas as nossas
impressões por meio de nossos olhos.
Entretanto, embora fundamental, estima-se
que mais de 35 milhões de brasileiros sofram
com pelo menos um problema de visão. Dentre
os mais comuns, estão a miopia e a
hipermetropia. E, apesar dessa grande
quantidade de pessoas com essas
enfermidades, muitos não as entendem e não
conhecem as suas características. Em linhas
gerais e bem simplificadas, a miopia é a
dificuldade para enxergar de longe. E, por outro
lado, a hipermetropia corresponde à
dificuldade em enxergar de perto.
A fé cristã tem uma forma de ver a
vida, possui uma maneira de avaliar os
questionamentos essenciais da existência. E
chamamos de visão de mundo (ou
cosmovisão) esse modo de olhar para a vida
em termos de origem, propósito, limites,
conduta apropriada, relacionamentos e destino
do homem. Diante disso, somos desafiados a
desenvolver uma vida com posicionamentos
cristãos coerentes com a mentalidade bíblica.
Uma visão cristã saudável deve sempre ser
formada e reformada, moldada e testada pela
Bíblia, como Palavra de Deus.
O ser humano, em razão do pecado,
individual e coletivamente, abandonou o
propósito de ter comunhão plena com Deus e
isso gerou graves problemas na visão
espiritual do indivíduo. Parece haver, por
vezes, um astigmatismo espiritual, em que não
se enxerga com nitidez o que ou quem está
próximo (há dificuldades de perceber as

#editorial
bênçãos recebidas, de amar o irmão que está ao
nosso lado, de entender a beleza dos cultos
dominicais...). No entanto, por outro lado,
parece existir também uma espécie de miopia
espiritual, na qual temos dificuldade de
enxergar ao longe... Seja endurecendo o
coração para ajudar aqueles que carecem e que
geograficamente estão afastados de nós, seja
perdendo a perspectiva de que vivemos por
“aquele” lar espacialmente distante, chamado
Céu. De fato, o pecado gerou no homem uma
visão espiritual adoecida!
Em um ato de amor, misericórdia e
graça, Deus interveio sobre a criação para
restaurar o relacionamento quebrado. Ele se
encarnou, tornou-se homem e, apesar de
perfeito, sofreu injustamente acusações e foi
executado por conta dos pecados do mundo,
tomando sobre si a punição de toda a criação.
No entanto, Ele ressuscitou e inaugurou seu
reino eterno, restaurando a comunhão do ser
humano e de toda a criação com Deus. A
criação foi renovada e a comunhão com Deus
foi restaurada para todo aquele que crer em
Cristo, na sua encarnação, morte substitutiva,
ressurreição e se entregar e obedecer aos Seus
mandamentos. Com isso, o Senhor restabelece
a perfeição na visão de seus filhos.
O engajamento do cristão com os
valores do Reino e sua vocação na sociedade
trazem coerência à sua fé. A visão de mundo
restaurada por Jesus coloca-nos na condição
de filhos de um Pai amoroso e irmãos de todos
quantos sejam eleitos em Cristo, por amor. Por
isso, quando cidades (próximas ou distantes)
passam pela calamidade, os cristãos devem
buscar na Bíblia a força e a direção para
enxergar e para alcançar, com o amor de Cristo,
os que sofrem. Envolvamo-nos, pois a nossa
visão de mundo foi transformada em Cristo!

Rev. Renato Porpino
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#notícias gerais
Púlpito da Catedral
Rev. Leandro de Almeida
Pinheiro, seja bem-vindo! O nobre pastor
é Associado da Christ the King Presbyterian
Church em Boston é o atual Diretor da City to
City Brasil, casado com Cristiane Pinheiro e
Pai do Lucas de 11 anos e Daniel de 10 anos
de idade. Iniciou o ministério plantando a
Igreja Presbiteriana Metropolitana de
Guarulhos, e depois recebeu o convite para
o Chile onde foi Pastor por 11 anos na
Iglesia Presbiteriana em Santiago Cristo Mi
Pastor, onde também iniciou um movimento
de Plantação de Igrejas em Santiago em
parceria com a Redeemer City to City em
NYC. Logo após esse período, mudou-se
para Boston onde há mais de 5 anos tem
pastoreado naquela região, e ajudado no
movimento de Plantação e Revitalização de
Igrejas, e no treinamento de líderes,
Pastores e Plantadores de Igrejas por toda
América Latina.

EBD Adulto em Classe Única no Templo
Em Janeiro e até 16/02/2020
estaremos com a EBD Verão funcionando de
forma centralizada no Templo. Estamos
abordando o Tema “Bem-Aventuranças”.
Hoje trataremos da Bem-Aventurança da
Misericórdia (Mt 5:7). No próximo domingo
trataremos da Bem-Aventurança do
Coração Limpo (Mt 5:8). EBD Verão: logo
após o término do Culto devocional das 8h.
Busque mais ainda ao Senhor, por meio do
estudo da Palavra na EBD Verão.
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Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 05/02/2020, às 18
horas. Pastores e Presbíteros estão
convocados; e a Igreja, convidada a orar por
seus líderes espirituais!
"Campanha, Tudo Se Fez Novo"
Domingo passado, no culto das 10:30h,
ouvimos oportuna mensagem proferida
pelo pr. Rodrigo Velasco através do livro de
Ageu, capítulo 1, cujo título é: "AGEU
EXORTA O POVO A EDIFICAR O TEMPLO".
Mensagem edificante, no momento em que
temos várias iniciativas, um recado de Deus
para nós. Sabem o resultado? Em Ageu
1:14: "O SENHOR DESPERTOU...O
ESPÍRITO DO RESTO DE TODO O POVO;
ELES VIERAM E SE PUSEREM AO
TRABALHO NA CASA DO SENHOR DOS
EXÉRCITOS, SEU DEUS..." Despertados e
convocados fomos para contribuir e
participar ativamente das obras de
RECONSTRUÇÃO em nossa igreja. Você
pode a partir de hoje se envolver com esta
grande iniciativa planejada para os
próximos 12 meses.
Os envelopes azuis nos escaninhos dos
bancos, são o meio e você pode usá-los,
assumindo um compromisso mensal ou
fazendo uma oferta única. Basta preencher e
colocar no gazofilácio.
"...Grandes coisas fez o Senhor por nós
e por isso estamos alegres". Sl 126.3

#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,Raquel Correia de Freitas,
Deorides Carvalho de Souza (Mãe de Elizabeth Affonso), Rosalvo Matias (esposo de Olga).
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Segunda 03: Provérbios 15:4; 16:24; 18:21 - Como mudar
uma vida.
Terça 04: Apocalipse 21:1-3,10,11,23 - É maravilhoso!
Quarta 05: João 10:25-30 - Ouvindo a Sua voz
Quinta 06: Jó 1:13-22 - Louvar pelos problemas
Sexta 07: João 18:15-18, 25-27 - Um cobertor para todos
Sábado 08: Provérbios 16:16-22 - O problema com o
orgulho.
Domingo 09: Isaías 11:1-10 - Amigos improváveis

#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: Mis. Leninha Maia;
10h30min: Rev. Renato Porpino;
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti.

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: Euci Almeida, Mary Bezerra e Cleizi de Souza. Noite: Creuza Póvoa

15 - Boletim Dominical

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Desolina da Silva, Gabriel Télio Couvoisier, Presb. Guanair Pinheiro de Souza,
Reinaldo Luz Cêia de Souza, Rodrigo de Souza Póvoa;
Seg 03: Gabriel Pantoja da Silva, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt, Viviane
Pessanha Castro;
Ter 04: Ana Carmem Gomes Correa, Ana Lúcia Braga de Oliveira Fonseca, Anna Laura
de Oliveira Torres Gomes, Eduardo Lopes da Costa, Elene Maria Santos Ananias,
Eunicy Baptista Donald, Pedro Xinde Pereira Antunes, Victória Calini Melo de
Oliveira;
Qua 05: Alexandre Tenório de Oliveira, Camilla da Silva Ramos, Carine Gripp Couto
Monte Santo, Cecília Oliveira Araujo, Cristina Angelica da Cruz, Mirian Maia
Mendes da Silva, Paulo Cesar Gomes da Silva, Pedro Morais Abdo, Terezinha Silva
Romeo;
Qui 06: Celia Maria do Carmo Mendes, Felippe Junior Lima Retonde, Maria Delmina
Crescente, Raquel Machado de Miranda;
Sex 07: Anna Laura Santos de Lima N. de O. A. Amaro, Arthur Bazeth da Silva,
Elizabeth Lopes da Silva, Maria da Glória Alves da Silva, Noemi Coutinho Stefanon,
Pâmella Bandini Dias, Pedro Paulo Xinde Antonio, Zélia Maria Fernandes de Luna
Diniz;
Sáb 08: Claudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Gladys Solange Silva Araújo,
Glaucia Macedo de Lima, Khatya Elizabeth Gripp Couto, Levi de Almeida Monteiro,
Mateus Levi Simões Fernandes, Yasmin Pulleiro de Carvalho.

#de casamento
Hoje: Esther Nunes de Almeida Rocha e Antonio Palma Rocha, Edson
Rodrigues de Oliveira e Keila Freitas de Figueiredo Oliveira;
Seg 03: Hélio dos Santos Dutra e Aida de Souza Dutra;
Qua 05: Edmilson de Sousa da Silva e Anita Maria da Silva, Helio Machado e
Maria Delmina Crescente, Heidi Coutinho Machado e Antonio Ernesto Sales
Machado;
Qui 06: Paulo Roberto Novais Ladeira e Nadir Caetano Ladeira, Jorge Ricardo
Arrabal e Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal;
Sex 07: José Ricardo Coelho e Cineide Machado Coelho;
Sáb 08: Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva e Michely Andrea Nascimento
Santos Ruiz.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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Ajuda aos Desabrigados
As notícias sobre as fortes chuvas,
inundações e desabamentos que atingiram
parte da região Sudeste são alarmantes,
milhares de famílias desabrigadas e
dezenas de mortes.
Sensíveis com a dor do nosso
próximo, nossa Igreja está se mobilizando
para enviar ajuda para esses preciosos
irmãos. Nossa Junta Diaconal está em
contato direto com 4 Igrejas Presbiterianas
em cidades atingidas e que serão pontos de
apoio para receber e distribuir os donativos
às famílias. As necessidades informadas
são: Alimentos, Água Mineral, Material
de Higiene Pessoal, Material de
Limpeza, Roupas. O Planejamento inicial
é para o envio de 2 caminhões, o primeiro
para as cidades de Alto Jequitibá e Espera
Feliz em MG, e o segundo para Itaperuna/RJ
e Cachoeiro de Itapemirim/ES. Precisamos
da sua ajuda em:
1º Oração: Interceda pelas famílias
atingidas, clamando pela consolação e
socorro do Senhor;
2º Doação: alimentos, água, material de
higiene e limpeza, e roupas;
3º Oferta: Os recursos serão empregados
para compra de itens e logística de
entrega. Poderá ser feito nos gasofilácios
do templo ou em depósito na conta
bancária da Igreja, identificando a oferta
com o final de 5 centavos. Por exemplo ao
doar R$ 100,00, faça o depósito de R$
100,05 que a Tesouraria da Igreja vai
direcionar para esta campanha.

UCP´s de Volta a Todo Vapor no Próximo
Domingo!!!!
Convidamos todas as crianças para
participarem aos domingos as 19 horas.
Temos a UCP Baby (2 e 3 anos), UCP Júnior
(4 e 5 anos) e UCP (6 a 11 anos). Vale a pena
investir em nossos filhos para participarem
deste momento onde a Palavra de Deus é
ministrada. E não se esqueça: Ser criança na
Catedral é uma delícia!
Agendamento de salas na Igreja
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.

Notas para o Boletim
Comunicamos aos amados
irmãos que o envio de notas para o
boletim é até quarta-feira, às 12h. Caso
as mesmas não cheguem até a data e o
horário previsto, as notas serão publicadas
no boletim da semana seguinte.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom. 02/02/20 - 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
Próxima Semana:
Dom. 09/02/20 - Equipe B
Roberto Azeredo, Walter Cascardo, Antônio
Renato, Leonardo Trindade, Ricardo Bezerra,
Charles Mattos, Jonas de Souza, José Arteiro,
Amália Maria, Jorge Camacho e Paulo Bruno.
Púlpito 08h: Jonas de Souza,
Púlpito 10:30h: José Arteiro,
Púlpito 19h: Amália Maria.
Reunião Ordinária de Fevereiro Convocamos toda a Junta Diaconal para a
Reunião Ordinária de Fevereiro na próxima
segunda-feira, 03/02/2020, às 19h. Reserve a
data com atenção, esteja em oração e venha
com o coração pronto a participar deste ofício
que o Senhor confiou em nossas mãos.
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Oração de Consagração: Diác.Jorge Gorne

Senhor, eu quero mais Te conhecer...

Pastorais

Abre os meus olhos com a Tua luz.
Toca o meu coração com o Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua palavra.
Espírito, vem inundar meu ser!

III – EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.

Treinamento Convocamos toda a Junta
Diaconal para estarmos
juntos na segunda-feira dia
10/02/20, às 19h, para
realização de treinamento
dos procedimentos da JD.
Teremos oficinas de Plantão Dominical,
Preparação de Santa Ceia, Contagem de
Ofertas e Atendimento Diaconal. Essa é uma
ótima oportunidade para esclarecer dúvidas e
buscar melhorar o trabalho desempenhado na
Casa do Senhor. Reserve esta data em sua
agenda e desde já esteja em oração!
SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Leitura Uníssona: “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.” (Tg 5.16)
Motivos de Oração

Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
Nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado,
Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração!
Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu,
Coração disposto a obedecer,
Cumprir todo o Teu querer.
Dá-me um coração igual ao Teu.
Se Tu olhares, Senhor...
Dá-me um coração igual ao Teu... 2x
Ensina-me a amar o meu irmão,
A olhar com os Teus olhos, perdoar com o Teu perdão.

Reunião Plenária - dia 6/02/2020, quintafeira. Às 13:30h, Momento Ana , na sala
Myriam Duffrayer, e às 14:30h, Plenária.
Compareça! Você não pode ficar de fora.
Aí vem o Dia da Mulher Presbiteriana Segundo domingo de fevereiro. Venha
agradecer a Deus por você ser uma Mulher
Presbiteriana, servindo ao Senhor!

2x

Dá-me um coração igual ao teu...
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA.
Leitura Bíblica: Presbítero Denílson Sevilha
Cântico: Semelhante a Ti
Senhor, eu quero mais Te conhecer.
Senhor, eu quero mais Te entender. 2x
A Tua face eu quero contemplar,
Ouvir Tua voz e Te obedecer.

2x

Senhor, eu quero mais Te conhecer...
Abre os meus olhos...

Cântico: Coração igual ao Teu

Enche-me com Teu Espírito,
Endireita os meus caminhos,
Ó Deus, dá me um novo coração!

Eu quero ser semelhante a Ti.
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!

Eu quero ser semelhante a Ti... 2x
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me! 3x
Transforma-me! Transforma-me!

2x

Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – NA DEDICAÇÃO EM SERVIR
Cântico: 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.
Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Ó Senhor!
Oh, Oh, Oh, 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!
Só em Ti confiarei... 2x
Vem, Jesus, vem Jesus! Maranata, ora vem
Senhor Jesus! 4x
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom
Recessional
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Venha o Teu reino
“O POVO DE DEUS CELEBRA...”
I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO
Convite à adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, tu és o meu Deus; exaltarte-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos
antigos, fiéis e verdadeiros.” (Is 25.1)
Mulheres: “Render-te-ei graças, SENHOR, de
todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.” (Sl 138.1)
Homens: “Prostrar-me-ei para o teu santo
templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois
magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua
palavra.” (Sl 138.2)
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Sl 146.1)
Todos: “Todos os dias te bendirei e louvarei o teu
nome para todo o sempre.” (Sl 145.2)
Cântico: Rendido estou
Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei.
O que tenho, Te entrego, ó Deus!
Vem limpar as minhas mãos,
Purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim!
Oh! oh! oh! Eis-me aqui, rendido estou.
Oh! oh! oh! eu sou Teu e Tu és meu, Jesus!
Meus momentos e os dias meus,
Meu respirar e meu viver
Que sejam todos pra Ti, ó Deus!
Oh! oh! oh! Eis-me aqui, rendido estou... 2x
Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. 2x
E pra sempre cantarei, faz em mim teu querer.
Oh! oh! oh! Eis-me aqui... 2x
Minha vida dou... 2x
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#liturgia

Cântico: Digno é o Senhor
Graças eu Te dou, pai, pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor que me comprou,
Ungido do Senhor!
Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração, me deu perdão,
Restaurou minha comunhão.
Digno é o Senhor, Sobre o trono está.
Soberano Criador, Vou sempre Te adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou. Digno é o Senhor!
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor! 4x

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Oração de Adoração
II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.
Leitura Uníssona: “Que darei ao SENHOR por
todos os seus benefícios para comigo? Tomarei
o cálice da salvação e invocarei o nome do
SENHOR. Cumprirei os meus votos ao SENHOR,
na presença de todo o seu povo. Honra ao
SENHOR com os teus bens e com as primícias
de toda a tua renda” (Sl 116.12-14; Pv 3.9)
Cântico: Reina em mim

Recesso em Janeiro – Está acabando!
Fevereiro chegou e falta pouco para estarmos
juntos, novamente. Em três semanas,
retornamos aos nossos encontros. Nossa
reunião de Abertura será 18 Fevereiro de
2020 – 20h. Lembrando nosso tema:
“Promessas de Deus para sua Família”.

Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol,
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!

Agenda ECCC 2020 – Nossa agenda está
disponível na página eletrônica da Igreja.
Acesse, imprima sua agenda e programe-se
para o ano do Jubileu de Pérola do ECCC.

Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será
de 06 a 08 de Novembro de 2020. Ainda há
vagas. Muitos casais já fizeram sua inscrição e
estão aproveitando as facilidades oferecidas
quanto ao pagamento. Procurem o casal
procurador - Cleide e Gouvêa. Eles poderão
ajudá-lo com mais informações. Não percam
esta oportunidade de investir no seu
casamento.

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui,
Vem reinar de novo em mim!
Reina em mim... 2x

Luana e Pastor Renato Porpino – Parabéns!
O ECCC compartilha da alegria de vocês pela
passagem do último dia 26. Mais um ano na
jornada que esperamos ser muito longa. Sejam
muito felizes. Somos gratos a Deus por tê-los
conosco.
Bodas – Rogamos para que o “Novo de Deus”
esteja sobre cada casal que completa mais um
ano de abençoada união. A família ECCC muito
se alegra com esta data e esperamos que ela se
repita por muitos e muitos anos.
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô: No último domingo (26) nós tivemos a
nossa devô com a palavra do Sem. Jérson
Neto. Foi bênção demais! Hoje não teremos
devocional, pois a maioria dos nossos
adolescentes estarão no ReUpas (Encontro
Regional de Adolescentes do Sudeste –
Uberaba-MG). Estaremos de volta no dia
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#sociedades e ministérios
09/02/2020 com o nosso culto às 19h! Venha
estar com a gente!
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 abençoado. As
inscrições poderão ser feitas após os cultos
das 10:30h e 19h com um dos membros da
diretoria ou pelo site da Igreja!
Bolsas: 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
quantia nos abençoará muito! Procure a nossa
Mis. Leninha ou a Zoraya.
EBA: Nesse domingo não terá Eba, ainda
estamos de férias.
Dúvidas? Entre em contato conosco através
de nossas redes sociais. Email:
diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio
Facebook: Upa-Rio
Movimento Oásis

Investimento de R$360,00, à vista ou parcelado
em 03 vezes: Fevereiro, Março, Abril. Você vai
de carro? Aproveite a oferta e pague somente
R$300,00. Você não pode faltar!!!!

Todos: “Cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova dentro de mim um espírito
inabalável.” (Sl 51.10)

Reunião de oração: Toda a segundas-feira, às
18:30h, nos reunimos para oração. Venha e
coloque tudo no altar do Senhor. Não falte!!

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Ensaio do Grupo de louvor: Toda Quarta – feira,
às 17h, no templo, nos reunimos para louvarmos
ao Senhor. Deseja participar? Fale com o regente
Ilem Vargas e seja muito bem-vindo!
UCP - União Presbiteriana de Crianças

Festa de Abertura: No próximo domingo
(09/02), às 19 horas, a UCP volta a todo vapor!
Você que tem entre 6 a 11 anos não pode ficar
de fora, venha estar com a gente!
Sabadaço: Nosso sabadaço já tem data
marcada, será no sábado 28/03, das 10 às 16
horas. Inscrições nas devocionais da UCP a
partir de 09/02.
Visite: Nossa página no Facebook ou no
Instagram (UCP-Rio) e dê uma curtida! Lá tem
muitas novidades!!!

Semana Santa no AVB!!! Inscrições abertas!!!
O Movimento Oásis convida você , sua família e
amigos para ouvir a palavra e se confraternizar
na Semana Santa. Achou cedo? Mas o tempo
passa rápido e assim, você poderá se organizar
para este momento. Participe com o
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Venha nos Visitar: Sempre nos encontramos
todos os domingos, às 19 horas (a partir de
09/02), na sala da UCP, com muita alegria,
brincadeiras e uma palavra super bacana e
abençoada! Além disso temos vários eventos
no decorrer do ano, como festas, passeios,
cultos, acampas e muito mais. Fique Ligado!

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO.
Instituição da Ceia:“E, enquanto comiam,
tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o
partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o
meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice
e, tendo dado graças, o deu aos seus
discípulos; e todos beberam dele. Então,
lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da
[nova] aliança, derramado em favor de
muitos. Em verdade vos digo que jamais
beberei do fruto da videira, até àquele dia em
que o hei de beber, novo, no reino de Deus.
Tendo cantado um hino, saíram para o monte
das Oliveiras.” (Mc 14. 22-26)
Ministração do Pão
105 HNC - A certeza do Crente
Cântico: Deus Enviou
Deus enviou seu Filho amado,
Para morrer em meu lugar.
Na cruz morreu por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive.
Porque ele vive,
Posso crer no amanhã.

Porque ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está!
E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus
Que vivo está.
Ministração do Vinho:
88 HNC - Amor Perene.”
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!
VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Culto Matutino - 10:30h

#liturgia

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO.

Prelúdio
“À MESA DO SENHOR...”
I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO.
Litania de 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..” (Hb 1. 1-2)
Mulheres: “ 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.” (Hb 1.3)
Homens: “Este é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação.” (Cl 1.15)
Coral: “Pois, nele, foram criadas todas as
coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e
as invisíveis, sejam tronos, sejam
soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele e
para ele.” (Cl 1.16)
Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém!” (Cl 1.17)
54 HNC - A Chegada do Messias”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
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Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra visto como,
na prova desta ministração, glorificam a
Deus pela obediência da vossa confissão
quanto ao evangelho de Cristo e pela
liberalidade com que contribuís para eles e
para todos, enquanto oram eles a vosso
favor, com grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há em
vós.” (II Co 9. 8,13 e14)
63 HNC - As muitas Bênçãos.
61 HNC - Ações de Graças.
Oração de Consagração: Diác. Fernando
Toledo
Pastorais
III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO.
Leitura Bíblica: Presb. Dário Porto
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Leandro Pinheiro
IV– EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO.
Dirigente: “Compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade; e, segundo a
multidão das tuas misericórdias, apaga as
minhas transgressões.” (Sl 51.1)

"Em um ato de amor,
misericórdia e graça, Deus
interveio sobre a criação
para restaurar o relacionamento
quebrado. Ele se encarnou,
tornou-se homem e, apesar de
perfeito, sofreu injustamente
acusações e foi executado por
conta dos pecados do mundo,
tomando sobre si a punição
de toda a criação."
Rev. Renato Porpino

Congregação: ”Lava-me completamente da
minha iniquidade e purifica-me do meu
pecado.” (Sl 51.2)
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Culto Devocional - 8h
ADORE COM FERVOR

#liturgia

ORE COM FÉ

Prelúdio
Chamada à adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias, eu vi
o Senhor assentado sobre um alto e sublime
trono, e as abas de suas vestes enchiam o
templo.” (Is 6.1)

Motivos de oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Congregação: “Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e
com duas voava.” (Is 6.2)

Leitura Bíblica: Presb. Carlos Roberto Soares

MEDITE NA PALAVRA

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
SIRVA COM ALEGRIA

Todos: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o SENHOR
dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua
glória.” (Is 6.3)
11 HNC - Trindade Santíssima
1ª e 2ª Estrofes
Oração de adoração

Cântico: “Shalom Adonai”
Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai
Shalom Adonai, Shalom
A paz do Senhor, a paz (Bis)
A paz do Senhor (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

CONSAGRE COM GRATIDÃO
113 HNC - Achei um Bom Amigo”
1ª e 3ª Estrofes

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Oração de consagração: Diác. Luiz Cláudio
Pastorais

Anotações

"A Ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se
pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e
aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira
corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu
sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento
espiritual e crescimento em graça."

e reﬂexões
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