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Domingo: Culto Devocional - 08; 
                 Culto Matutino 10:30h 
                 Culto Vespertino - 19h;

Quarta-Feira: A Voz na Praça - 19h;

Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h;

Sexta-Feira: Culto Jovem - 20h
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Rev. Renato Porpino

#editorial

 C o m o s u p o r t a r  e  v e n c e r  a s 
dificuldades e desafios da vida? Essa é uma 
pergunta que está sempre presente em nós 
d ian te  de  momen tos  complexos  da 
existência. No segundo livro das Crônicas, 
capítulo 20, versos do 1 ao 26, encontramos 
um exemplo de alguém que enfrentou as lutas 
diárias de maneira bem diferente dos padrões 
da cultura na qual estamos inseridos. Nesse 
texto, encontramos o rei Josafá humilhando-
se diante de Deus com jejum e oração em 
razão de uma ameaça. Encontramo-lo ainda 
reconhecendo que não tinha forças para 
vencer seus três inimigos que vinham 
simultaneamente para uma batalha contra 
ele. Ao saber das nações inimigas que 
vinham para destruí-lo, ele não pôs a sua 
confiança em seu grande exército, mas 
reconheceu que dependia de Deus para 
vencer. Esse homem tinha algo precioso em 
seu coração que transformou a situação de 
aparente perda em ganho: fé no Senhor. Por 
isso disse: “os nossos olhos estão postos em 
ti (Senhor)” v.12. 

 Josafá obteve por meio de sua fé uma 
vitória inusitada: ele venceu essa batalha sem 
usar as armas, apenas louvando! Ele colocou 
os levitas à frente dos soldados e, nesse ato de 
fé, pôde contemplar o agir de Deus, que de 
uma forma poderosa confundiu os exércitos 
inimigos levando-os a se destruírem.

 A atitude de louvar a Deus deve ser 
uma constante. Devemos, pois, louvar a 

D e u s  a n t e s ,  d u r a n t e  e  d e p o i s  d a s 
dificuldades. Na galeria dos que louvaram 
diante de desafios (assim como Josafá), 
estão ainda outros servos, dentre os quais: 
Paulo e Silas que, depois de perseguidos e 
presos, foram libertos da prisão enquanto 
louvavam (At 16.25). 

 Durante tr ibulações, guerras, 
perseguições ou dificuldades de ordem 
material, emocional, espiritual ou qualquer 
outra, louvar a Deus pode parecer um 
contrassenso, mas, quando se está cheio do 
Espírito Santo, o louvor flui produzindo a 
intimidade com Deus que gera a paz que 
excede o entendimento e a segurança de que 
precisamos para os enfrentamentos e 
desafios. Há a necessidade de ter nos lábios 
um novo cântico, mesmo em agonia.

 Esses cânticos e expressões de 
louvor na angústia representam a superação 
de homens e mulheres de Deus que, em 
momentos de extrema dificuldade, creram, 
obedeceram e, por meio do louvor, puderam 
expressar todo o contentamento por terem 
recebido vitória das mãos do Senhor.

 Como crentes no Senhor Jesus, a 
nossa vida tem que ser um constante louvor. O 
louvor liberta, acalenta a alma, traz paz ao 
coração e enche a boca de riso. Então, louve a 
Deus agora! Feche os olhos e reconheça para 
o Senhor aquilo que Ele tem feito em sua vida!



#notícias gerais

Projeto de Instrução Musical (PIM) 2020
"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! As inscrições para o Projeto de Instrução 
Musical (PIM) 2020 estão abertas até o dia 29 
de fevereiro - PARA TODAS AS IDADES, a 
partir de 8 anos*.

A c e s s e  w w w . c a t e d r a l r i o 
.org.br/pim para mais informações e para 
baixar a ficha de inscrição! Não perca a 
oportunidade de oferecer o seu melhor a 
Deus e servi-lo com excelência!

Não haverá Culto no Templo no próximo 
domingo.

A Igreja estará no acampamento 
em Bananal – SP. O acampamento é para 
toda a Igreja, sob a coordenação da nossa 
UMP. Lá estaremos prestando culto a Deus. 
Duran te  o  per íodo de  carnava l ,  a 
acessibilidade é quase impossível ao centro 
da cidade e a segurança deficiente. Vá ou 
ore pelo nosso acampamento.

Aplicação de Recursos da Feira das 
Nações em Campo Missionário - 
No próximo sábado dia 15 de fevereiro, será 
inaugurada para a glória de Deus a primeira 
etapa da instalação de canalização de água 
para os moradores da Comunidade Santa 
Agostinha na Zona Rural do munícipio de 
Caraúbas-RN em pleno Sertão Potiguar.
 Este projeto foi financiado em boa 
parte com recursos levantados na Feira das 
Nações do ano passado e executado em 
parceria com o Projeto Rumo ao Sertão de 
Mossoró-RN. Representa uma grande 
bênção para esta comunidade que sofria há 
muitos anos com a falta d`água durante a 
maior parte do ano.
 Santa Agostinha é uma "bisneta" da 
Catedral sendo um trabalho plantado e dirigido 
por uma congregação da IP de Caraúbas 
(plantada pela Catedral em parceria com a IP 
Graças e o Projeto Rumo ao Sertão).
 Louvamos a Deus por esta bênção 
e estejamos em oração pelo Dirigente 
Leandro e todos os irmãos que se 
congregam lá.
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EBD Adulto em Classe Única no Templo 
 Em Janeiro e até 16 de Fevereiro estivemos com a EBD Verão funcionando de forma 
centralizada no Templo. Este ano abordamos o Tema “Bem-Aventuranças”. Hoje trataremos 
da última das Bem-Aventuranças: A Bem-Aventurança da Perseguição (Mt 5:10-12). 
 Texto da Lição do domingo passado – os alunos que desejarem uma via 
impressa da Lição ministrada na semana passada (Bem-aventurados os de Coração Limpo) 
poderão obter durante a Classe única de hoje no Templo ou na Secretaria da EBD Adulto.
 1º de março - Volta às Aulas das Classes da EBD Adulto - No próximo 
domingo (23 Fev), devido ao feriado prolongado não teremos EBD, porém, no dia 1º de 
março retornaremos ao formato das Classes separadas e por temas específicos. Veja na 
página  7 (sete) as temáticas a serem abordadas nos próximos meses em cada Classe.



Sete Razões para participar da Escola 
Bíblica Dominical
 1ª) Por amarmos a Jesus! 
“Aquele que tem os meus mandamentos e 
os guarda, esse é o que me ama;”...(Jo 
14:21a) .  2ª)  Para não errarmos! 
“Respondeu-lhes Jesus: Errais, não 
conhecendo as Escrituras nem o poder de 
Deus”. (Mt 22:29). 3ª) Para sermos 
Limpos! “Jesus disse: Vós já estais limpos 
pela palavra que vos tenho falado;” (Jo 
15:3). 4ª) Para aprendermos! “Tomai 
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, 
...”(Mt 11:29a). 5ª) Para sermos Santos! 
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a 
verdade.” (Jo 17:17). 6ª) Para sermos 
amigos de Jesus! “Vós sois meus amigos, 
se fazeis o que eu vos mando.” (Jo 15:14). 
7ª) Para sermos-bem aventurados! 
“Bem aventurados aqueles que leem e 
aqueles que ouvem as palavras da profecia e 
guardam as coisas nela escritas, pois o 
tempo está próximo.” (Ap 1:3).  Busque 
mais ainda ao Senhor, por meio do estudo 
da Palavra na EBD. Participe da Escola 
Bíblica Dominical com a sua Família.

Nos ajude a levar adolescentes ao 
Acampamento 
 Acontecerá em Bananal, Vale de 
Bênçãos entre os dias 26 a 1º de março e o 
tema será: Espelho, espelho meu! Teremos 
como preletores: Pastor Renato Porpino,  
Mis. Leninha Maia, Sem. Jérson Neto e o 
Diác. Miguel Camboim.  Se você é 
adolescente, venha participar conosco! E 
você, adulto, pode nos ajudar doando 
bolsas para acampantes que não têm 
condições de pagar. Maiores informações 
com a diretoria da UPA, Zoraya ou Leninha.  
Estejam em oração.  

1ª Reunião com Professores e Secre-
tários das Classes da EBD Adulto 

Está prevista para o dia 8/03/2020 
(Domingo, às 13h), a fim de ajustarmos a 
coordenação das atividades da EBD Adulto. 
Será uma oportunidade da Superintendência 
também receber sugestões e observações 
para a retomada dos trabalhos da EBD a 
serem desenvolvidos. Reservem a data! A 
atividade vai ter a duração máxima de 1 hora. 
Procure almoçar rapidamente e chegar ao 
local da Reunião (Sala do Conselho), 
momentos antes do horário (13h).

Dons e Talentos
 O Ministério de Música está 

buscando irmãos que saibam tocar órgão e/ou 
piano para agregar ao seu quadro de 
instrumentistas. Se você tem este dom e quer 
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).

Atividades do Ministério Infantil da 
Catedral 
Enquanto você participa do culto, temos 
diversas atividades para as nossas crianças. 
Todos os domingos: Culto Infantil às 9h; 
Escola Bíblica da Infância, às 10h30; UCP (6 
a 11 anos), UCP Baby (2 e 3 anos), UCP 
Júnior (4 e 5 anos) às 19h. Ainda temos 
a c a m p a m e n t o s ,  s a b a d i n h o s , 
acompanhamento pastoral e muito amor 
através de uma equipe que ama o ministério 
infantil. Traga seu filho, neto, sobrinho. 



Junta Diaconal 

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 16/02/20 -  Equipe C: 
Tiago Trindade, Sérgio Santos, João Márcio, 
Marcelo Freitas, Adeclen Santos, Luiz 
Henrique, Pedro Henrique, Elizabeth Sabino, 
Paulo Freitas e Jérson Neto. 
Púlpito 08h: Elizabeth Sabino, 
Púlpito 10:30h: Paulo Freitas, 
Púlpito 19h: Jérson Neto. 

Próxima Semana: 
Dom 23/02/20 -  Equipe D: 
João Henrique, Thiago Castilho, José Vinicius, 
Mário Sérgio, Willians Araújo, Carlos 
Candido, Pedro Lobo, Rejane Queiroz, Iracema 
Ferreira e Ricardo Dowsley.
Púlpito 08h: Rejane Queiroz , 
Púlpito 10:30h: Iracema Ferreira, 
Púlpito 19h: Ricardo Dowsley. 

"Tive fome e me destes de comer" - Nas 
últimas duas semanas tivemos uma grande 
mobilização para arrecadar doações para 
famílias atingidas pelas chuvas das últimas 
semanas. As necessidades eram enormes, o 
tempo urgente, mas maior é a Graça do Nosso 
Deus. Testemunhamos um grande mover, onde 
nossa comunidade abraçou com amor a 
chamada, sendo apoiados por irmãos de outras 
igrejas e também não cristãos, e ainda pelas 
Igrejas Presbiterianas das Américas e de 
Pinheiros (SP). Os resultados foram 2 

caminhões despachados 
cheios  de  donativos  e 
principalmente de amor. Em 
1° de Fev. o destino foi 
Cachoeiro de Itapemirim 
(ES) com entrega de 300 
cestas básicas, 150 kits de 
limpeza e higiene e mais 
roupas e calçados. Em 8 de 
Fev. o destino foi Itaperuna (RJ), Espera Feliz e 
Alto Jequitibá (MG), levando mais de 400 cestas 
básicas, 170 kits de limpeza e higiene, além de 
roupas e calçados. Em todos os locais de entrega 
fomos recebidos com imensa alegria e gratidão 
por termos saído de tão longe para levar essa 
ajuda tão importante. Nossa gratidão ao nosso 
Conselho pela visão, aos irmãos pela 
compaixão, à JC Transportes por ter viabilizado 
as entregas com os caminhões, às IP Américas e 
Pinheiros pela parceria, e ao Nosso Deus pelo 
despertamento, direção, provisão, mover e amor. 

Reunião ordinária e Treinamento - Em virtude 
das fortes chuvas da última segunda-feira, foi 
adiada para amanhã 17/02, às 19h, a realização 
da parte Administrativa de nossa reunião 
ordinária e de treinamento dos procedimentos 
de atendimento diaconal e dos plantões 
dominicais. Mais uma vez convocamos toda a 
junta diaconal para estarmos juntos e realizar a 
obra que o Senhor colocou em nossas mãos.

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

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Dorcas – reunião hoje, às 16h, na sala da SAF.

Deptº Ana e Lídia – reunião dia 19, 4ª feira, às 
14:30h, na Igreja.

Deptº Ebenézer – reunião dia 19, às 14:30h, 
4ª feira , na Igreja.

Deptº  Maria Reis –  reunião dia 20, às 
14:30h, 5ª feira , na Igreja.  

Jejum e Oração. dia 18, às 8h. Venha orar!

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)

Reunião de Abertura – Chegamos! Estamos a 

dois dias de nossa tão esperada Reunião de 
Abertura. Muitas novidades: Cápsula do Tempo! 
Jubileu de Pérola! Tempo de comunhão e 
reencontro. Será uma festa e festa tem bolo! Será 
uma noite alegre e você não pode perder. 
Esperamos vocês. A data, horário e local você já 
sabe: 18 de Fevereiro – 20h – no Salão Álvaro 
Reis. Lembrando nosso tema: “Promessas de 
Deus para sua Família”. 

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será 
de 06 a 08 de Novembro de 2020. Temos vagas 
disponíveis e condições especiais de 
pagamento. Também já temos o preletor! Quer 
saber quem é? Então não perca nossa Reunião 
de Abertura e traga o talão de cheques para 
aproveitar o parcelamento. O RECCC 
proporciona dias inesquecíveis para cada 
casal.  Maiores informações com o casal 
procurador – Cleide e Gouvêa. 

Aniversário de Bodas – Que esta data feliz, 
quando se comemora mais um ano de bendita 
união, se repita por muitos anos. A família 
ECCC se alegra com cada casal e roga a Deus 
que cada um continue a ser bênção para o outro 
e ambos sejam bênção para o reino de Deus.

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

Movimento Oásis

Uma equipe de campeões!!! Estarão presentes: 
Rev Renato Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti e Rev 
Evaldo Beranger no Acampamento do Oásis !!! 
Tema: "Priorize o Reino de Deus e cresça em 
poder." Garanta já o seu lugar!! Será no 
Acampamento Vale de Bênçãos, em Bananal. 
Investimento R$ 360,00 à vista ou parcelado. Vai 
de carro? R$ 300,00 à vista ou parcelado. Saída da 
Catedral 09/04, às 20:30, e retorno 12/04, às 17 h. 
Inscrições com Irani.

Bazar do Oásis. Dia 01/03. Estaremos 
realizando o nosso Bazar em prol do nosso 
acampamento , e convidamos você a participar 
com doações de roupas, em bom estado, para 
serem vendidas, abençoando vidas. Contamos 
com vocês!!!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devô: Venha estar conosco hoje, às 17:30h, para 
nossa devocional! Quem trará a mensagem será o 
Gabriel Santos. No próximo domingo (23), nós 
não teremos devô, pois será domingo de carnaval 
e não terá culto na Igreja.

Acampamento: Hoje é o último dia para fazer 
a sua inscrição presencial 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 online 
ficarão disponíveis até o domingo 23/02.

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: Escola Bíblica do Adolescente, todos os 
domingos, às 09h! Tome aquele café da manhã 
reforçado e venha aprender mais da palavra de 
Deus com a gente! Estamos estudando os 5 
pontos do Calvinismo. Venha ouvir sobre a 
graça de Deus.  Dúvidas?  Entre em contato 
conosco através de nossas redes sociais 
E m a i l :  d i r e t o r i a u p a r i o @ g m a i l . c o m
Instagram: @upa.rio | Facebook: Upa-Rio 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Devocional: hoje é dia de Reunião Devocional! 
O nosso irmão Sem. e  Diác. Carlos Cândido 
vai nos abençoar com uma reflexão bíblica. Na 
sala da UPH, às 17:30h. Não falte!

ECOS - Evangelismo/Comunhão/Oração/Serviço 

Com o passar dos anos, os relacionamentos 
parecem amornar. Mas não é o que se espera dos 
filhos de Deus. AVIVAMENTO - este é o tema no 
ECOS Verão.  Aproveite este período para 
experimentar o Novo de Deus para seus 
relacionamentos. Nossas reuniões já começaram. 
Faça contato e venha visitar um dos nossos grupos. 
Contato por e-mail:  - ecos@catedralrio.org.br
telefone 98193.9584.

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 



Classe Tema Local Facilitadores

Cecília Siqueira

Dolores Silva

Família

Integração

Jovens

John Knox 

J. M. Conceição

Catecúmenos
(Novos Membros)

Rev.
Amantino

Doutrinas básicas e 
fundamentais da fé cristã.

Estudo do Livro 
de Atos dos Apóstolos

Evangelhos Sala do Conselho 
Edifício Simonton

Sala da SAF
Edifício Simonton

Sala 302 
Edifício Antônio Trajano

Pb Dário, Carlos e
Tiago Martins

Pb Ribamar,
Pb Roberto Marinho

e Paulo Sathler

Pb. Guilherme Sayão, 
Dc. Jonas e Paulo Vendrami

Vida abundante. 
Vivendo e aprendendo.

Confissão de Fé 
de Westminster

Verdades 
Essenciais

Catecismo Nova Cidade 
(New City catechism)

Sala 301 
Edifício Antônio Trajano

Sala 3º Andar 
 Edifício Antônio Trajano

Sala 
Myrian Duffrayer

Sala 2º Andar 
(sala da UPH) 

Edifício Antônio Trajano

Pb. Carlos Soares,
Ranilton,

Elenice e Jamile

Pb. Denilson, Dc. Will,
Tiago Martins e Vânia

Margarete, 
Dc. Tiago Castilhoe e 

Thais

“O Cristão e 
a Santificação”

O Desafio de 
ser Igreja

Templo 

Entrada do Templo 
(à esquerda)

Rev. Isaías, Pb. Iaco, 
Pb. Maurício e 

Dc. Péricles

Pb. Olympio, Adriana Maia, 
Raquel Nascimento e 

Sérgio Augusto

Pb. Paulo Raposo,
Dc. Mário Sérgio

e Equipe de Casais

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

 Temáticas



#liturgiaCulto Devocional - 8h

ADORE COM FERVOR
 
Prelúdio: Deus Está Aqui

Chamada à adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um novo 

cântico e o seu louvor, na assembleia dos 
santos.” (Sl 149.1)

Congregação: “Regozije-se Israel no seu 
Criador, exultem no seu Rei os filhos de 
Sião.” (Sl 149.2)

Todos: “Louvem o nome do SENHOR, porque 
só o seu nome é excelso; a sua majestade é 
acima da terra e do céu.” (148.13)

11 HNC - Trindade Santíssima
3ª e 4ª Estrofes

Oração de adoração 

CONSAGRE COM GRATIDÃO 
 

93 HNC - Firmeza na Fé
1ª e 4ª Estrofes

Oração de consagração: Aux. de Diac. 
Elizabeth Sabino

Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de Oração
Grupo Vocal

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Presb. Guilherme Sayão
Grupo Vocal

Mensagem: Mis. Leninha Maia 

“SIRVA COM ALEGRIA”

Cântico: “Buscai Primeiro o Reino de Deus”

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E acrescentadas estas coisas vos serão.
Aleluia ! Aleluia !

Nem só de pão o homem viverá,
Mas de toda a Palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia ! Aleluia!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém   
Escola Bíblica Dominical 
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Anotações
e reflexões
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó SENHOR, Senhor nosso,quão 

magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois 
expuseste nos céus a tua majestade.” (Sl 8.1)

Mulheres: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos 
céus; e em toda a terra esplenda a tua glória.”  
(Sl 57.5)

Homens: “Que variedade, SENHOR, nas tuas 
obras! Todas com sabedoria as fizeste; cheia 
está a terra das tuas riquezas.” (Sl 104.24)

Coral: “A glória do SENHOR seja para sempre! 
Exulte o SENHOR por suas obras!” (Sl 104.31)   

Todos: “Os céus proclamam a glória de Deus, e 
o firmamento anuncia as obras das suas 
mãos.”(Sl 19.1)

28 HNC - Coroação

Oração de Adoração 
Coral Canuto Regis

II – CONSAGRAÇÃO 

ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Uníssona: “Ora, se Deus veste assim a 
erva do campo, que hoje existe e amanhã é 
lançada no forno, quanto mais a vós outros, 
homens de pequena fé? Portanto, não vos 

inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? 
Porque os gentios é que procuram todas 
estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 
necessitais de todas elas; buscai, pois, em 
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.”  
(Mt 6. 30-33)

297 HNC - A Chamada Final.

Cântico: Maranata, Vem, Jesus!

1. Cristo vem me buscar,
Para o céu me levará,
O Cordeiro prometido voltará!    (Bis)

Oh ! Glória, Aleluia!
Maranata ! Vem, Jesus !

Sou liberto pelo sangue dessa Cruz.
Tenho o Consolador,

Sua glória e esplendor,
Sou liberto pelo sangue do Senhor!

2. Ele manda atento está
Vigiar e sempre orar
Para o toque da trombeta escutar!   (Bis)

3. Oh ! Que gozo vou sentir 
Com os anjos a cantar,
Pois com Cristo para sempre vou morar!  (Bis)  

Oração de Consagração: Diác. Paulo Freitas

Pastorais



III – CONTRIÇÃO 

ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.

Dirigente: “E tudo quanto pedirdes em meu 
nome, isso farei, a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho.” (Jo 14.13)

Congregação: “Se me pedirdes alguma coisa 
em meu nome, eu o farei. Até agora nada 
tendes pedido em meu nome; pedi e 
recebereis, para que a vossa alegria seja 
completa.” (Jo 14.14; Jo 16.24)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV– EDIFICAÇÃO 

ATO DE CRESCIMENTO NO 
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica: Presbítero Iaco Lobo
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

ATO DE SERVIR COM ALEGRIA.

    Cântico: Recebi um novo Coração

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado, coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo, assim bem ajustados,
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão!
Precioso és para mim, querido irmão!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Anotações
e reflexões
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

AO CORDEIRO DE DEUS

Litania de adoração:
Dirigente: “E entoavam novo cântico, dizendo: 

Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os 
selos, porque foste morto e com o teu sangue 
compraste para Deus os que procedem de 
toda tribo, língua, povo e nação.”  (Ap 5.9)

Mulheres:  “E para o nosso Deus os 
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão 
sobre a terra.”(Ap 5.10)

Homens: “Vi e ouvi uma voz de muitos anjos 
ao redor do trono, dos seres viventes e dos 
anciãos, cujo número era de milhões de 
milhões e milhares de milhares.” (Ap 5.11)

Coral: “Proclamando em grande voz: Digno é o 
Cordeiro que foi morto de receber o poder, e 
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e 
glória, e louvor.” (Ap  5.12)

Todos: “ Então, ouvi que toda criatura que há 
no céu e sobre a terra, debaixo da terra e 
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava 
dizendo: Àquele que está sentado no trono e 
ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a 
glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos.” (Ap 5.13)

38 HNC - Louvores sem Fim

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
 

II –  CONSAGRAÇÃO 

AO FILHO DE DEUS.

Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a 
Deus mais excelente sacrifício do que Caim; 

pelo qual obteve testemunho de ser justo, 
tendo a aprovação de Deus quanto às suas 
ofertas. Por meio dela, também mesmo 
depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel 
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do 
que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser 
justo, tendo a aprovação de Deus quanto às 
suas ofertas. Por meio dela, também mesmo 
depois de morto, ainda fala.” (Hb 11.4 e 6)

92 HNC - A Fé Contemplada.

Oração de Consagração: Diác. Jérson Neto

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DO VERBO DE DEUS.

Leitura Bíblica: Presb. Johannes Gaiser
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

IV – CONTRIÇÃO 

COM O REI DOS REIS

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silênciosa
Oração Pastoral

V – COMUNHÃO 

COM O SENHOR

Ceia do Senhor

Ministração do Pão:

74 HNC - Sinceridade.
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Cântico: Vem Cear

1. Cristo já nos preparou. 
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear.
Com celestial maná, 
Que de graça Deus te dá.
Vem, faminto, tua alma saciar!

Vem cear, o Mestre chama, vem cear,
Mesmo hoje tu te podes saciar.

Poucos pães multiplicou, 
Água em vinho transformou.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

2. Eis discípulos a voltar, 
Sem os peixes apanhar,
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então, 
Veem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir!

3. Quem sedento se achar, 
Venha a Cristo, sem tardar,
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão, 
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está!

Ministração do Vinho:

108 HNC - Aflição e Paz.

Cântico: Seu Maravilhoso Olhar

1. Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar.
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar!  (Bis)
Transformou meu ser,

Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar!

2. Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim!

3. Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador!

VI – DEDICAÇÃO 

AO SENHOR JESUS

Cântico: Alto  Preço

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

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,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém 
Poslúdio 
Recessional



#aniversariantes da semana

Hoje:  Frederico Lopes Cavalcante e  Érica Fortunata de Aleluia;
Seg 17: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo e Dora De Cabral Rizzo, Ana 

Carmem Gomes Correa e Antônio Correa Dos Santos;
Qua 19: Isaías Silva Costa e Márcia Maria de Jesus Costa; 
Qui 20: Sônia Regina do Nascimento e Rebechi Garry Edwardd Nash, Juliana 

Rocha Rodrigues Barcellos e Marcos Carvalho Barcellos;
Sex 21:  Antônio Carlos Romeo e Terezinha Silva Romeo, Diác. José Vinicius 

Trindade e Mônica de Melo Trindade, Pedro dos Santos Leopoldo e Benta 
Jesus dos Santos Leopoldo; Rodrigo da Silva Abdo e  Elaine Morais Abdo.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

#de casamento

Hoje:  Júlia Medeiros Navega de Souza, Luciana Vilaça da Silva, Noádia Ribeiro de 
Almeida;

Seg 17:  Ana Carolina Menezes Machado, Anita Helena Alves da Silva Lins, 
Damaris Ribeiro de Morais, Presb. Hésio César de Souza Maciel, Leila Barros 
Candido Bezerra, Pierre Alexandre De Lima, Rosane Tavares de Oliveira;

Ter 18: Ana Carolina Reis Pimentel, Erika Patrícia Gonçalves Edelman, Eujácia 
Nogueira Bastos, Liliane Barreto da Cunha, Natália Medeiros Marins Nunes, 
Rodrigo Mourão Marttie, Sarah Prado Barbosa, Vânia de Cássia de Araújo Dutra;

Qua 19:  Hilce Berredo Aguiar de Oliveira, José Ricardo Coelho, Luís Felipe de 
Castilhos Ortiz Valencia, Luiz Carlos Rodrigues, Nathália dos Santos Correa 
Diniz, Rosângela Carvalho de Freitas; 

Qui 20: Lígia Bráglia Oliveira, Pedro Macedo de Bragança Júnior, Raquel Ferreira 
Lobo Andrade Maciel, Shirlei Santos da Silva, Sônia Regina do Nascimento 
Rebechi;

Sex 21: Andreia Cristina Vieira Xavier, Claucedides Torres Fernandes, Flávia 
Rodrigues Perrone de Mesquita, Maria Dolores Andrade Gomes, Romualdo 
Soares Juncken;

Sáb 22: Danielle Crespo Leone, Elias Saud, Mileide Souza Santos, Tatiana de 
Fátima M. S. de Almeida.

#de nascimento
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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, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, 
Diác. Adeclen Santos, 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.

Seg 17:   1 Coríntios 6:12-20 - Fuja para ser forte

Ter 18:   1 Pedro 3:13-18 - Coragem para ser fiel

Qua 19:  2 Coríntios 9:10-15 - Não é suficiente?

Qui 20: Mateus 4:23-5:12 - O grande médico

Sex 21: Efésios 3:14-19 - Deus está presente

Sáb 22: Hebreus 4:11-16 - Afivelados!

Dom 23: Tiago 2:1-13 - Juízo com misericórdia

Escala de Pregação
Domingo 01 de Março: 
8 horas:  Pb. Dário Porto;

10h30min: Rev. Renato Porpino;

19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti.

Escala de Presbíteros - Março 2020:

01/03: Jorge Apocalypses (08h); Luís Alberto (10:30h); Luís Monteiro (19h).

08/03: Maurício Buraseska (08h); Newton Alvarez (10:30h); Olympio Bezerra (19h).

15/03: Paulo Raposo (08h); Peter Tenney (10:30h); Renan Jardim (19h).

22/03: Roberto Correa (08h); Roberto Marinho (10:30h); Ruy Coelho (19h).

29/03: Altair Bazeth (08h); André Lima (10:30h); Antonio Gouvêa (19h).

#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

Domingo 01/03: Escala de Recepção e Visitantes
Domingo: Ednalda Cruz, Regina Oliveira, Sandra Magalhães. Noite: Andréa Simões
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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,
J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(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, 
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.
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#ump

Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Aceita que dói menos
Você já teve a experiência de fazer uma oração muito 

difícil? Aquela que você faz com lágrimas nos olhos, pedindo para 
que Deus faça a vontade d'Ele? Pois bem, eu já fiz essa oração 
algumas vezes e, em diversas delas, questionei a vontade de Deus. 
Eu orei, pedi, mas quando foi feita a vontade d'Ele, que era contrária 
à minha, eu não conseguia entender.  Ficava fazendo 
questionamentos e buscando respostas. 
 Durante muito tempo, tive que desconstruir a minha visão 
humana que só enxerga o "agora". O meu olhar deturpado do 
presente fazia com que eu tivesse medo do futuro que Deus escreveu 
para mim. Em certos momentos que me peguei cometendo o pecado 
de questioná-lo, racionalmente transferi a dúvida para mim. Por que 
depois de orar pedindo “Seja feita a tua vontade”, eu simplesmente 
não consigo aceitar e entender a vontade de Deus para a minha vida? 
 Essa resposta, que eu buscava Nele, eu mesma é que 
tinha que me dar. O poder da oração não vem de mim - e nem de 
você. Vem de Jesus. É por meio da oração que me aproximo, que 
crio intimidade com Ele. Se eu O questionei, em sua infinita 
soberania, é sinal de que eu preciso orar mais até adquirir 
intimidade suficiente para aceitar a Sua vontade para a minha vida. 
 “...Eu sou Deus, e não há nenhum outro; eu sou Deus, e 
não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde 
tempos remotos, o que ainda virá. Digo: Meu propósito 
permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada.” Isaías 46: 9-10
 Assim como diz essa palavra, tudo aquilo que Deus 
realiza, ainda que contrário à nossa vontade, é para que o nome d'Ele 
seja glorificado e para que o propósito d'Ele se cumpra em nossas 
vidas. Aceita que dói menos!

Cintia Ladeira

• Retiro de Carnaval: Vai acontecer entre os dias 21 e 26 de 
fevereiro, no AVB (Bananal/SP). O investimento é de 350 reais e o 
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!
• Doações para o asilo: Já estamos recebendo doações de fraldas 
e biscoitos para a visita que faremos ao asilo de Idosos em Bananal. 
Não deixe de contribuir!
• Culto Jovem: Em razão do nosso acampamento de verão, não 
teremos Culto Jovem na próxima sexta (21/02). Na semana 
seguinte, estaremos de volta! Venha estar com a gente! Toda sexta-
feira, às 20h.
• Fique por dentro de todas as programações da UMP Rio. 
Siga as nossas redes sociais no Instagram e Facebook: @umprio.




