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Eis que tudo se fez novo
Não, eu não sei como foi o seu ano de 2019. Talvez você
tenha passado por muitas lutas, dificuldades, perdas, grandes
tempestades... de modo que houve dias em que foi difícil acreditar que a
alegria viria na manhã seguinte, que Deus estava conduzindo o barco e
que, no fim, Ele sabia o que estava fazendo. As dificuldades que vivemos
trazem à tona o nosso lado mais humano e pecador, que tem dificuldade
de confiar e descansar nos planos que Deus tem para nós. É difícil
entender que tudo que a gente vive, na verdade, está nos preparando e
cooperando para que os planos e a vontade de Deus se cumpram na
nossa vida. É nas tempestades que a gente aprende a confiar e a
depender única e exclusivamente do capitão que conduz o navio.
A Bíblia é repleta de histórias de recomeços. Davi cometeu
adultério, se arrependeu e recomeçou. José foi vendido pelos seus
irmãos, preso, mas recomeçou e se transformou em governador do
Egito. Jó perdeu tudo, filhos, saúde e bens, mas, recomeçou e seguiu em
frente. Pedro negou a Cristo, se arrependeu, foi perdoado, recomeçou, e
recebeu a missão de ser pastor de ovelhas. Perceba que em todos esses
exemplos, as histórias tinham tudo para ter um final ruim, mas Deus, em
sua infinita misericórdia, deu a possibilidade de novos começos.
Muitas das crises e frustrações que vivemos nos trazem
lições valiosas. Nossa dor nunca é em vão, nossa frustração também
não. Os nossos fracassos não determinam o nosso futuro. Nós não
somos reféns daquilo que não deu certo nas nossas vidas, porque Deus
nos dá a possibilidade de recomeçar. O ano de 2020 está começando e o
nosso Senhor nos dá a oportunidade de, mais uma vez, ter um novo
começo. Não que os nossos recomeços precisem acontecer cada vez
que um ano se finda... Mas, já que é ano novo, que tal aproveitarmos
essa oportunidade para confiar e descansar naquilo que Deus tem
preparado para nossas vidas?
Que este ano, tenhamos a maturidade de saber que os
nossos planos nem sempre são os planos de Deus para nós. Que
tenhamos a convicção de que os caminhos que Ele tem são
infinitamente melhores do que os caminhos que nós mesmos
traçamos. Que não percamos tempo nos lamentando pelas coisas que
não deram certo nas nossas vidas, pelas escolhas erradas que fizemos,
pelas coisas que perdemos... “porque as coisas velhas se passaram, eis
que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5:17). Que a gente se permita
recomeçar e viver o novo de Deus para nossas vidas. Feliz ano novo!
Cintia Ladeira
>> 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! Todas as sextas de Janeiro, na
praia do Leme, Posto 1, às 19h!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e
Facebook: @umprio
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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,
Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza,
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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,

"Aviva, a Tua
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,
David P. dos Santos.
-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.

#editorial

O planeta está em caos. As nações temem por sua própria
existência, a natureza revela cataclismos a todo instante, o
clima foge completamente à lógica, a ciência se
desenvolve, mas não o suficiente para gerar a paz e a
segurança ao homem, ouve-se falar de guerras, radicalismos, mortes e violências as mais
diversas... E, em meio a esse contexto, estamos nós, a igreja.
De que maneira, a igreja pode se tornar mais relevante diante desse cenário calamitoso, a
fim de que o Evangelho de Jesus transforme o mundo à nossa volta? A resposta é avivamento!
Segundo um renomado dicionário da Língua Portuguesa, avivar é tornar algo mais nítido, mais
visível, mais ativo e prático, mais intenso e mais forte. Isso é o que devemos fazer com o Evangelho
por meio de nossas palavras e de nossas práticas diárias. Em razão dessa demanda que está sobre
os nossos ombros e que se iniciou exatamente em 12 de janeiro de 1862, com o pioneiro do
presbiterianismo nacional, Rev. Ashbel Green Simonton, propomos este tema para o ano em
curso: “Aviva, a Tua obra, ó Senhor...”.
Diante dessa perspectiva, compreender avivamento é perceber a necessidade de
retornar. No Salmo 85.6, lemos: “Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em
ti?”. O texto indica uma noção de que avivamento passa por recuperação. Fala-nos de sairmos de
um estado de apatia para uma vida de alegria e de significado. A ideia de um retorno a uma vida que
foi experimentada no passado. Esta vida é possível, mas foi perdida em algum lugar da caminhada
da fé. Devemos rogar por entusiasmo!
Há também que se entender que avivamento tem a ver com restauração. O Salmo 126.4
afirma “Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul”. O
avivamento restaura verdades. Restaura aquilo que em um dia cremos (nossa doutrina) e vivemos
(nossa prática), mas que por alguma razão abandonamos ao total desapreço. Portanto, o
avivamento é uma recuperação daquilo que está esquecido, obscurecido... O avivamento repara o
altar da nossa vida. Restaura o nosso fervor, nosso ânimo e nossa paixão pelo Senhor do Reino e
pelas coisas do Reino. Devemos clamar por quebrantamento!
Avivamento está relacionado ainda a restituição. O Salmo 51.12 traz uma profunda
súplica: “Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer”.
É a restituição da alegria pelo conserto. O avivamento é a volta de uma vida de credibilidade e de
verdade! Avivamento é uma operação do Espírito de Deus no Seu povo. É Deus agindo em Sua
igreja. É a volta do culto verdadeiro, da adoração genuína, da contrição de coração... Devemos orar
por transformação.
Para isso, é fundamental uma vida de busca por agradar a Deus, de oração e de um profundo
amor e zelo pelo conhecimento e pela prática daquilo que está na Bíblia. Isso vai gerar conversão,
mudança na forma de viver e vai fazer a nossa comunidade brilhar como farol a orientar aqueles que
serão salvos pelo poder transformador do Espírito Santo por meio do testemunho da igreja.

obra, ó Senhor..."

Rev. Renato Porpino
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#notícias gerais
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 15/01/2020,
às 18 horas. Pastores e Presbíteros estão
convocados; e a Igreja, convidada a orar por
seus líderes espirituais!

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 31/01/2020. 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.

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.
2 - Boletim Dominical

Campanha “Tudo Se Fez Novo”
A Campanha “Tudo se Fez Novo”
continua e estamos ultimando os
preparativos para o início das obras, com o
objetivo de reformar e modernizar a nossa
infraestrutura, visando melhorar o
atendimento aos membros da Igreja e aos
nossos visitantes. Participe deste esforço
fazendo sua doação através dos envelopes
azuis disponíveis nos escaninhos dos bancos
do templo. Aqueles que desejarem fazer
suas contribuições via internet, por favor
utilizem o centavo 31, que identificará suas
contribuições. A identificação é só para
aqueles que desejarem.
Uma recomendação muito
importante aos membros: a Igreja possui
seus compromissos regulares que são
supridos pelos dízimos e ofertas de seus
membros. Assim, apela a todos no sentido
de fazerem suas contribuições para esta
Campanha, sem comprometer estes seus
compromissos regulares. Se nossos
antepassados foram capazes de construir,
Deus dará condições à geração atual de
manter e melhorar nossas instalações.
Participar desta Campanha.
Esperamos iniciar nos primeiros meses
deste ano as obras programadas, se assim
Deus permitir. Que o Senhor motive todos
nós a participar de mais este desafio de
nossa Igreja, visando ao progresso 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)

#agenda de oração
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.
Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito.
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que ﬁzer." Josué 1.8

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,
Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão,
Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes Campos, Lavínia Bonard, Presb.
Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Richard Marchesi, Odete Melosi e Maria
Martins Pimentel (mãe de Joana Boechat).

Segunda 13:Êxodo 33:18-19;34:1-7 - Um Deus irado?
Terça 14: João 10:7-16 - Conhecer e amar
Quarta 15: Colossenses 3:9-17 - Perseguindo a unidade
Quinta 16: 1 Samuel 7:7-14 - O Poder da Oração
Sexta 17: Romanos 11:33-36 - Gratidão crescente
Sábado 18: Gênesis 45:1-8 - Lidando com o atraso
Domingo 19: Zacarias 4:1-7 - Pelo poder do Espírito

#meditação
"Relembre continuamente os termos
deste Livro da Lei. Medite nele dia
e noite, para ter certeza de cumprir
tudo que nele está escrito. Então você
prosperará e terá sucesso em
tudo que ﬁzer." Josué 1.8

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Escala de Pregação
Próximo Domingo:
8 horas: Sem. Carlos Candido;
10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti;
19 horas: Sem. Daniel Jardim.

Escala de Presbíteros - Janeiro 2020:
05/01: Newton Alvarez (08h); Olympio Bezerra (10:30h); Paulo Raposo (19h).
12/01: Peter Tenney (08h); Renan Jardim (10:30h); Roberto Corrêa (19h).
19/01: Roberto Marinho (08h); Ruy Coelho (10:30h); Altair Bazeth (19h).
26/01: André Lima (08h) ; Antonio Gouvêa (10:30h); Assuero Silva (19h).

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Cleize de Souza, Licia Barbosa e Amália Senna Noite: Creuza Póvoa
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de
Freitas, Pedro Ferreira de Santana, Pedro Henrique Machado da Costa de
Souza.
Seg 13: Gláucia Silveira Moreira Improta, Jenis Honorato de Espíndola.
Ter 14: João Rodrigues de Freitas, Leonardo Ribeiro Fernandes, Lorena Rosa
Fitzner, Marcelle de Souza Bentes dos Santos, Zelita Coelho Alexandre.
Qua 15: Bruno Henrique Assis Trovão, Heitor de Souza Santos, Lêda Bonard
Franco, Marianna Vieira Arantes e Marissol Gomes Aureliano.
Qui 16: Clayton Xavier Lima, Jorge Carvalhães da Silva, Kátia Maria do Rego
Wong, Leonnet Pereira da Silva, Luís Carlos da Silva Pinto e Maria Eduarda de
Albuquerque Torres.
Sex 17: Felipe Silveira Loureiro Santos Nascimento, Lúcia Garcia Leite, Marta
Silva Reis e Rosangela da Silva Porto.
Sáb 18: César Rodrigues Lima, lson Barbosa, Maria de Lourdes Damasceno
Souza, Maria Zoraya de Freitas Lemos e Paulo Roberto Gonçalves.

#de casamento
Hoje: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz
Barboza e Edjane Mota de Oliveira.
Seg 13: Wilson Ramos da Silva e Ruth Bastos da Silva, Pedro Alcides Lobo
Penna Firme e Debora Castilho Moreira Silva.
Qua 15: Sérgio Mesquita Martins e Olaíse de Fátima Santiago Martins.
Qui 16: Adir Azevedo Menezes e Leda Cristina Barcellos.
Sex 17: Eduardo Jorge de Lima Fontes e Monique Christina Vadesilho
Lourenço Fontes.
Sáb 18: Rosângela Lopes Cabrial e Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Tiago
Aurélio Borges Almeida e Carolline Trece Marques

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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Equipe de Recepção
Atenção, você que faz parte da
nossa equipe de recepção ao visitante está
convidado a participar da nossa reunião, e
aqueles que quiserem fazer parte, também
estão convidados. A reunião acontecerá
dia 14/01/2020, terça-feira, às 15h, na
sala Miriam Duffrayer, onde trataremos
da escala referente aos meses de: fevereiro,
março e abril. Venha participar desta grande
obra, sua presença é muito importante.
Aguilazir Ana Silva Soares, 90 anos,
chamada à casa do Pai.
Guila, como era carinhosamente
chamada, foi convocada por Deus às
mansões Celestiais no dia 02/01/2020, e a
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu
no dia 03, no cemitério do Catumbi, oficiada
pelo Rev. Renato Porpino. Aguilazir era
membro da Igreja desde 19 de dezembro de
1981. Cunhada de Kédma de Oliveira Silva e
tia do Presbítero Assuero Silva e de Abimael
Filho. Era uma serva fiel e dedicada a Deus.
Que o Senhor console o coração dos seus
familiares!

EBD Adulto em Classe Única no Templo
Em Janeiro e até 16/01/2020
estaremos com a EBD Verão funcionando
de forma centralizada no Templo. Vamos
abordar o Tema “Bem-Aventuranças”.
Hoje trataremos da Bem-Aventurança do
Choro (Mt 5:4). No próximo domingo
trataremos da Bem-Aventurança da Mansidão
e da Pacificação (Mt 5:5, 9). 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.

Batismo Infantil
Maria Alice Pinto de
Apocalypses Cordeiro, filha de Edécio
Nogueira Cordeiro Filho e Catharine Pinto
de Apocalypses Cordeiro, será
consagrada ao Senhor, no Culto
Matutino, pelo batismo infantil. Os pais,
conscientes que Maria Alice é Herança do
Senhor, comprometem-se a criá-la nos
caminhos do Senhor, orando por ela e
ensinando-lhe a palavra de Deus! Que Deus
abençoe a pequena Maria Alice, fazendo-a
crescer em estatura, sabedoria e graça!
Início da Obra da Nova Capela da
Catedral no AVB – (um lembrete já do seu
conhecimento)

Começou dia 06/01/2020! Toda honra e
toda a Glória seja dada ao Senhor!
Agradecemos a toda a Igreja que tem
participado ativamente desse
empreendimento de amor, por meio de suas
orações para o bom andamento dos
trabalhos de edificação da Nova Capela para
acomodar confortavelmente 240 pessoas
sentadas. Relembramos que existe o “Livro
de Ouro de Lançamento e Construção
da Nova Capela”, junto ao canteiro da
obra, visando ao registro do marco histórico
desse momento. O livro vai estar disponível
para aqueles que estiverem visitando o Vale
de Bênçãos, durante o período de sua
construção, prevista para terminar até maio
de 2020. Precisamos de sua participação,
também por meio de ofertas voluntárias,
para as necessidades complementares da
Nova Capela: sonorização, climatização e
mobiliário complementar. Levantemo-nos
e construamos...(Ne 2:18b).

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 12/01/2020 - Equipe B:
Roberto Azeredo, Walter Cascardo, Charles
Mattos, Jonas de Souza, José Arteiro, Amália
Maria, Jorge Camacho, Paulo Bruno,
Antonio Renato, Leonardo Trindade e
Ricardo Bezerra.
Púlpito 08h: Antonio Renato;
Púlpito 10:30h: Leonardo Trindade;
Púlpito 19h: Ricardo Bezerra.
Próxima Semana:
Dom 19/01/2020 - Equipe C:
Tiago Trindade, Sérgio Santos, João Márcio,
Elizabeth Sabino, Paulo Freitas, Jérson Neto,
Pedro Henrique, Marcelo Freitas, Adeclen
Santos e Luiz Henrique.
Púlpito 08h: Marcelo Freitas ;
Púlpito 10:30h: Adeclen Santos;
Púlpito 19h: Luiz Henrique
Reunião Ordinária - Nossa primeira Reunião
Ordinária de 2020 aconteceu na última
segunda-feira, dia 06/01/2020, às 19h, no
Salão Álvaro Reis. A diretoria da Junta
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III - EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.

Diaconal agradece ao
expressivo número de
Diáconos presentes,
destacando a palavra
trazida pelo Diácono
Leandro Trindade sobre a
necessidade de fazermos
a obra do Senhor buscando a excelência.
Reunião de Oração - Nossa próxima
reunião de oração acontecerá na segundafeira, dia 13/01/2020, às 19h, na sala da
Junta Diaconal. Venha estar conosco para
juntos termos momentos de comunhão,
estudo e 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

Leitura Uníssona: “Inclina, SENHOR, os ouvidos
e responde-me, pois estou aflito e necessitado.
Pois tu, Senhor, és bom e compassivo;
abundante em benignidade para com todos os
que te invocam. Escuta, SENHOR, a minha
oração e atende à voz das minhas súplicas. No
dia da minha angústia, clamo a ti, porque me
respondes.” (Sl 86.1,5-7)
Motivos de Oração
Cântico:“Ninguém Explica Deus"
Nada é igual ao Seu redor,
Tudo se faz no Seu olhar,
Todo o universo se formou no Seu falar.
Teologia pra explicar ou big bang pra disfarçar.
Pode alguém até duvidar,
Sei que há um Deus a me guardar.
E eu tão pequeno e frágil querendo Sua atenção,
No silêncio encontro resposta certa então.
Dono de toda ciência, sabedoria e poder,
Oh dá-me de beber da água da fonte da vida!
Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus.
Se revelou ao seus, do crente ao ateu.
Ninguém explica Deus. Ninguém explica.
E se duvida ou se acredita...

Amados, sejam muito bem-vindos à Casa de
Deus. Aproveite esse momento precioso e
único de Culto ao máximo, e NÃO PERMITA
que seu CELULAR ou CONVERSAS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos
para sua comunhão e do próximo com o
SENHOR. Louve ao Senhor com toda sua
alma. Coloque sua ansiedade diante de Deus
em oração. Abra seu coração para receber a
Palavra de Deus. Em resumo: Seja Muito
Abençoado!

Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Leitura Bíblica: Presb. Roberto Corrêa
Cântico: “Em Tua Presença”
Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado,
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague.
Em tua presença, Senhor Jesus! (2×)

Santo Espírito eu me rendo ao teu agir,
Meu anseio é permanecer em teu amor.
Em tua presença, Senhor. Em tua presença! (2×)
Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa,
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia,
Paixões não me seduzam.
Mensagem: Rev. André Albuquerque
V- NA DEDICAÇÃO EM SERVIR.
Cântico: “Teu Amor Não Falha"
Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar,
Teu amor não falha!
Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim;
Teu amor não falha!
Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda.
Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã!
Se o mar se enfurecer. Eu não tenho o que temer,
Porque eu sei que me amas.
Teu amor não falha!
Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar,
Teu amor não falha!
Difícil é o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar,
Mas teu amor não falha, E nunca falhará.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem!
(4×)
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio
Recessional
13 - Boletim Dominical

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: “Deus está aqui.”
“O POVO DE DEUS CELEBRA...”
I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO.
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra do
seu poder.” (Sl 150.1)
Mulheres: “Louvai-o pelos seus poderosos
feitos; louvai-o consoante a sua muita
grandeza.” (Sl 150.2)
Homens: “Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.” (Sl 150.3)
Dirigente: “Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e
com flautas.” (Sl 150.4)
Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o
com címbalos retumbantes. Todo ser que respira
louve ao SENHOR. Aleluia!” (Sl 150. 5-6)
Cântico:“Rei da Gloria"
Deixou sua glória por mim.
Se fez desprezível por mim.
Levou todo o fardo que era meu.
Levou o pecado que era meu!
Me deu sua paz pra sempre.
Me deu alegria pra sempre.
Me deu sua vida pra viver.
Me deu sua graça pra vencer!
Jesus, toda a Glória somente ti! (2×)
Não há outro igual a ti.
Tu és o Rei da Glória, minha vida dou a ti.
Tu és o Rei da Glória.
Cântico:“Adoração Sem Limites”
O que darei?
O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim?
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Me lembrarei.
Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras!
Não há outro além de ti. Não, não há!
Meu desejo é te adorar, mais e mais.
Sem limites me entregarei,
Te adorarei, maravilhoso Deus.
Mais que palavras, te dou meu coração.
Receba o melhor da minha adoração!
Oração de Adoração
II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que tu
provas os corações e que da sinceridade te
agradas; eu também, na sinceridade de meu
coração, dei voluntariamente todas estas
coisas; acabo de ver com alegria que o teu
povo, que se acha aqui, te faz ofertas
voluntariamente.” (I Cr 29.17)
Cântico:“É de Coração”
Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste, pra me resgatar.

Segurança - Precisamos ser prudentes e
vigilantes quanto à segurança pessoal e
patrimonial de nossa Igreja. Ao verificar
uma situação anormal ou suspeita avise
de imediato aos vigias e Diáconos para
que as medidas necessárias possam ser
tomadas.

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que tu me revelaste pra me resgatar.
Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de ti,
Tu sempre sabes onde estou!
Oração de Consagração: Diác. Ricardo Bezerra
Pastorais

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de ti,
Tu sempre sabes onde estou.
É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é
de coração!

Deptº Ester – dia 18/01/2020, sábado, às
14:30h, na Igreja.

Deptº Ana e Lídia – dia 15/01/2020, 4ª
feira, às 14:30h. Falar com a coordenadora.
Deptºs Ebenézer e Maria Reis – dia
15/01/2020, 4ª feira, às 14:30h, na Igreja.
Reunião em conjunto, na sala Miriam Duffrayer.
Deptº Helen Simonton – dia 16/01/2020,
às 14:30h, na sala Miriam Duffrayer.
Deptº Jerusalém – dia 16/01/2020, 5ª feira,
às 14:30h, na casa da Zilá.

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 – Estamos em férias,
mas não paramos de trabalhar. Em breve,
partiremos para mais uma jornada de serviço
ao nosso Deus, como famílias benditas do
Senhor. Nosso Tema: “Promessas de Deus
para sua Família”. Reunião de Abertura
em 18/01/2020.
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#sociedades e ministérios
Agenda ECCC 2020 – Pode ser obtida na
página eletrônica da Igreja. Acesse e imprima
sua agenda e programe-se!
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – O
Lançamento já foi realizado. Será de 06 a 08
de Novembro de 2020. Muitos já se
inscreveram. Pedimos aos casais que
preencheram a lista de intenções, no último
RECCC, que formalizem a reser va
entregando os cheques ao Casal Procurador:
Cleide e Gouvêa.
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. Rogamos a
Deus que esta data se repita por muitos anos.

UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração: a UPH começou bem o
ano! A primeira reunião de oração do ano
aconteceu no domingo passado. Foi muito
bom! Clamamos a Deus pelos homens da
nossa IPB, pedindo que Ele avive os
corações para a Sua obra! Não perca os
próximos encontros de oração. Sempre aos
primeiros domingos de cada mês.
Devocional: tem uma próxima atividade de
homens ainda este mês: primeira devocional
do ano! Será no próximo domingo! Não falte.
Convide um amigo para vir!

Movimento Oásis
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Reunião de oração: Todas as segundasfeiras, 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 bemvindo!
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Homens: “Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e
as portas do inferno não prevalecerão contra
ela.” (Mt 16.18)
300 HNC - A Igreja Militante
2ª Estrofe e coro
Mulheres: “A igreja, na verdade, tinha paz por
toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificandose e caminhando no temor do Senhor, e, no
conforto do Espírito Santo, crescia em
número.” (Atos 9.31)
300 HNC “A Igreja Militante”
3ª Estrofe e coro

Eba: Esse domingo não terá Eba, ainda
estamos de férias.
Dúvidas? : Entre em contato conosco através
do email ou nossas redes sociais!
diretoriaupario@gmail.com / Facebook: UpaRio / Instagram: @upa.rio

300 HNC - A Igreja Militante
4ª Estrofe e coro
Oração de gratidão pelos 158 anos de
organização da IPRJ.
V – EDIFICAÇÃO
ATO DE CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.
Leitura Bíblica: Presbítero Renan Jardim

Dirigente: “E perseveravam na doutrina dos
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e
nas orações. Em cada alma havia temor; e
muitos prodígios e sinais eram feitos por
intermédio dos apóstolos.” (At 2. 42-43).

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
VI – DEDICAÇÃO

Congregação: “Todos os que creram estavam
juntos e tinham tudo em comum.
Diariamente perseveravam unânimes no
templo, partiam pão de casa em casa e
tomavam as suas refeições com alegria e
singeleza de coração.”( At 2.44 e 46)
Devocional: Hoje nós não teremos a
devocional, pois o culto será dirigido pela UPA,
venha estar conosco às 19h!

Todos: “Louvando a Deus e contando com a
simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que
iam sendo salvos.”(At 2.47)

ATO DE SERVIR AO SENHOR
COM ALEGRIA.
299 HNC - Renovação
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“ As marcas da verdadeira Igreja residem na proclamação do Evangelho e na genuína administração dos
Sacramentos, tanto quanto no exercício da disciplina eclesiástica.” (Calvino)

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
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Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO
ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.
Litania de Adoração
Dirigente: “Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam
o seu nome.”(Hb 13.15)
Mulheres: “Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação!” (Cl 1.15)
Homens: “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)
Coral: “Ele é antes de todas as coisas. Nele,
tudo subsiste.” (Cl 1.17)
Pastores: “Ele é a cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os
mortos, para em todas as coisas ter a
primazia.”(Cl 1.17)
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!.” (Rm 16.27)
298 HNC – A Pedra Fundamental.
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO
ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.
Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: não
andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao
que haveis de comer ou beber; nem pelo
10 - Boletim Dominical
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vosso corpo, quanto ao que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo, mais do que as vestes? Observai
as aves do céu: não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso
Pai celeste as sustenta. Porventura, não
valeis vós muito mais do que as aves?
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino
e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas.”(Mt 6. 25,26,33)
287 HNC – Igreja, Alerta!
Oração de Consagração: Diác. Leonardo Trindade.
Pastorais
Batismo Infantil: Maria Alice Pinto de
Apocalypses Cordeiro.
III – CONTRIÇÃO
ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar..” (II Cr 7.14-15)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV– CELEBRAÇÃO
ATO DE COMEMORAÇÃO DE
158 ANOS DA IPRJ.
300 HNC - A Igreja Militante
1ª Estrofe e coro

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
é uma igreja de portas e corações abertos.
Celebramos hoje, dia 12 de janeiro de 2020, 158 anos de organização,
somos a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil.

Culto Devocional - 8h
ADORE COM FERVOR
Prelúdio
Chamada à adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras.” (Sl 96.1)
Congregação: “Cantai ao SENHOR, bendizei o
seu nome; proclamai a sua salvação, dia
após dia.”(Sl 96.2)

#liturgia

ORE COM FÉ
Motivos de oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“ EM MÉMORIA DE MIM.”
CEIA DO SENHOR

Dirigente: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.”(Sl 96.3)

Ministração do Pão

Todos: “Porque grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado, temível mais que todos
os deuses.”(96.4)

Cântico: Tudo que Jesus conquistou
Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso,
É nossa herança.

19 HNC - Rei Sublime
1ª e 3ª Estrofes
Oração de adoração
CONSAGRE COM GRATIDÃO
92 HNC - A Fé Contemplada
1ª e 3ª Estrofes

97 HNC - Súplica do Redimido.

Todas as bênçãos de Deus pra nós,
Tomamos posse,
É nossa herança.
Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas pra receber,
Nada mais nos resistirá.

Quando Jesus derramou sua vida;
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.
SIRVA COM ALEGRIA

E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,

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!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Oração de consagração: Diác. Antonio
Renato
Pastorais

Maior é o que está em nós,
Do que o que está no mundo! (2 vezes)
Ministração do Vinho

MEDITE NA PALAVRA
Leitura Bíblica: Hb 13. - Presbítero Peter
Tenney
Solo: Jonas de Souza
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
8 - Boletim Dominical

107 HNC - Ao pé da Cruz
Cântico: Alto Preço
Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um, meu irmão;

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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