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"Então disse Jesus ao seus discípulos: Se 
alguém quer vir após mim, a si mesmo se 

negue, tome a sua cruz e siga-me"
(Mateus 16.24)

    Os discionário definem Cristão como aquele 
que professa e segue o Cristianismo; que é 
adequado e compatível com a doutrina e a 
prática Cristãs; pessoa batizada numa Igreja 
Cristã e que segue a doutrina de Cristo.
    Tal definição é imprecisa, incompleta e 
super f ic ia l .  Pode-se ter  todas essas 
características descritas sendo apenas um 
“religioso”; um “Cristão” por tradição (que 
herdou a religião Cristã dos pais); um Cristão 
nominal (Tem aparência de Cristão, mas não é 
convertido, não tem Cristo no coração, é 
apenas um frequentador de Igreja).
   O Cristão Verdadeiro é uma Nova Criatura em 
Cristo; recebeu uma nova natureza espiritual; 
foi adotado em Cristo como filho de Deus; vive 
em novidade de vida. Se vive ainda na velha 
vida de pecados, não nasceu de novo, apenas 
mudou de religião. O Cristão verdadeiro, o 
Cristão com “C” maiúsculo, apresenta algumas 
características distintivas:

 • Voluntariedade.
 Jesus afirmou: “... Se alguém quer vir 
após mim...” 
 É um ato voluntário e espontâneo ser 
Cristão. Não deve ser uma imposição da 
tradição religiosa da família. A pessoa age pela 
própia vontade, movida pelo Espírito Santo. 
Motivada pelo coração, rende-se a Cristo 
totalemente por sua graça e amor.

 • Despojamento. 
 “...A si mesmo se negue...”
 É uma atitude de despojamento, 
abrindo mão dos prazeres da carne e das 
tentações do mundo. É renunciar à própria vida 
para viver a vida de Cristo, viver em Cristo e 
para Cristo! É ser crucificado com Cristo e 
ressuscitar com Ele para uma nova vida. O 
Apóstolo Paulo declarou “...Estou crucificado 
com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim...” (Gl 2.19-20)

 • Comprometimento. 
 “...Tome a sua Cruz...” 
 Tomar a cruz é comprometer-se com 
Cristo. Ele não quer “seguidores” sem 
compromisso com Ele, que não assumam total 
responsabilidade espiritual com Ele de amá-lo, 
servi-lo e assumir todas as consequências 
desses atos. Fala, também, de peserverança; 
não negá-lo diante dos homens; ser fiel até à 
morte!

 • Tornar-se Discípulo. 
 “...E siga-me.”
Segui-lo é ser seu discípulo, andar com Ele, 
conviver com Ele e aprender Dele. Os apóstolos 
conviviam com Cristo 24 horas por dia. Para 
ser discípulo de Cristo torna-se imprescindível 
ir a Ele e aprender Dele. “Vinde a mim... e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de 
coração...” (Mt 11.28-29)

 Seja um Cristão com “C” maiúsculo, 
o “C” de Cristo, que aponta para a Conversão, 
Comunhão, Consagração e Crescimento 
espiritual.

#editorial

Rev. Isaías Cavalcanti

Cristão com “C” 
Maiúsculo”



#notícias gerais
Campanha “Tudo se Fez Novo”
 “Se nossos antepassados foram 
capazes de construir, Deus dará condições à 
geração atual de manter e melhorar as 
instalações de nossa igreja.”
 A Igreja tem sido despertada e 
convocada a contribuir para a Campanha 
“Tudo se Fez Novo”. Tem sido crescente o 
envolvimento dos irmãos nesta Campanha. 
As obras da Capela do AVB encontram-se 
em acelerado progresso; a reforma do 
escritório e gabinete pastoral já foi iniciada; 
o projeto executivo dos banheiros do 
estacionamento está sendo ultimado; o 
apara lixo da face frontal do templo já se 
encontra instalado; e as tratativas para a 
restauração do templo em andamento. São 
muitas as bênçãos e desafios que estamos 
enfrentando. Com a graça de Deus e o 
envolvimento dos irmãos, cremos que 
seremos mais que vencedores. Utilize os 
e n v e l o p e s  a z u i s  d i s p o n í v e i s  n o s 
escaninhos dos bancos do templo para fazer 
suas doações ou, utilizando a internet, 
acrescente o centavo 31 para identificação 
da sua contribuição. 
 Recomendação importante aos 
membros: façam suas contribuições sem 
compromete r  seus  compromissos 
regulares com a igreja – dízimos e ofertas.
 “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)

1ª  Reunião  com Professores  e 
Secretários das Classes da EBD Adulto

Está prevista para o dia 8 de Março 
(próximo domingo 13h) ,  a  f im de 
ajustarmos a coordenação das atividades da 
EBD Adulto. Será uma oportunidade da 
Super in tendência  também receber 
sugestões e observações para a retomada 
d o s  t r a b a l h o s  d a  E B D  a  s e r e m 
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).

Classe Preparatória Para Novos 
Membros. 

Se desejar tornar-se membro da 
Igreja ,  v indo de outra  re l igião ou 
denominação, é necessário fazer o curso de 
doutrinas básicas e fundamentais da fé 
cristã. Todo domingo, às 9 horas, na sala da 
SAF, segundo andar, em frente à rampa. Há 
um lugar pra você na família Catedral.

Volta às Aulas das Classes da EBD 
Adulto 

Hoje, dia 1º de março, retornamos 
ao formato das Classes separadas e por 
temas específicos. As temáticas a serem 
abordadas nos próximos meses em cada 
Classe estão disponíveis na página 07 do 
boletim dominical desta semana. Busque 
mais ainda ao Senhor, por meio do estudo 
da Palavra de Deus na EBD. Participe da 
Escola Bíblica Dominical com a sua Família.
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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. PARA TODAS AS 
IDADES, a partir de 8 anos*. Acesse 
www.catedralrio.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!

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).

Obras na Secretaria da Igreja
 Amados irmãos, informamos a 
todos que a secretaria da Catedral 
Presbiteriana está em obra. Provi-
soriamente estamos atendendo na sala do 
Rev. Renato Porpino. Agradecemos a 
compreensão e pedimos desculpas pelo 
transtorno. 

Idolos do coração; você é aquilo que 

você ama

 Foi o tema do Acampamento da 

Igreja, sob a coordenação da nossa UMP, no 

período de 21-26, no Vale de Bênçãos, em 

Bananal - SP. Foram 148 acampantes e 

visitantes diários. Adoramos ao Senhor 

com os grupos de louvor e fomos 

abençoados e edificados com a palavra dos 

preletores: Rev. Rainerson, Rev. Renato 

Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti, Bel. Daniel 

Jardim, Sem. Jérson Neto e Diác. Miguel 

Camboim. Nossa Gratidão a todos que 

participaram da organização e do evento. 

"No Vale é sempre Bênção!"

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). 
 2 ª )  P a r a  n ã o  e r r a r m o s ! 
“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). 
 5 ª )  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). 
 7 ª )  P a r a  s e r m o s  b e m 
aventurados! “Bem aventurados aqueles 
que lêem 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. 



Junta Diaconal 

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 01 Mar 20 -  Equipe A: 
Filipe Agum, Marcelo Magalhães, Adolfo 
Correia, Leandro Trindade, Sérgio Branco, Luiz 
Cláudio, Fernando Toledo, Jorge Gorne, Rodrigo 
Nobre, Rosibeti Silva  e Miguel Camboim . 
Púlpito 08h: Rodrigo Nobre, 
Púlpito 10:30h:Rosibeti Silva, 
Púlpito 19h: Miguel Camboim. 

Próxima Semana: 
Dom 08 Mar 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: Amália Maria, 
Púlpito 10:30h: Jorge Camacho, 
Púlpito 19h: Paulo Bruno.

Reunião Ordinária -  Convocamos toda Junta 
Diaconal para a realização de nossa Reunião 
Ordinária, nesta segunda-feira dia 02/03/2020, às 
19h, no Salão Álvaro Reis. Venha com alegria 
participar do ofício que o Senhor colocou em suas 
mãos.   

Fale Conosco - Pedimos que 
q u a i s q u e r  a s s u n t o s , 
c o r r e s p o n d ê n c i a s  o u 
solicitações relacionados à 
Jun t a  D i acona l ,  s e j am 
realizados através do nosso 
e-mail oficial: jd@catedralrio.org.br

Sociedade Feminina Auxiliadora 

Reunião Plenária - Não haverá na próxima 5ª 
feira.

Programação dos 122 anos da SAF - Dia 12/3, 
quinta -feira das  9:30h às 16:30h, Retiro Espiritual. 
Venha passar o dia conosco. Vai ser bênção!

Culto de Louvor - Dia 22, domingo, às 19h. Venha 
agradecer a Deus os 122 anos da sua SAF Rio.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo 

Tema do Ano: PROMESSAS DE DEUS 
PARA SUA FAMÍLIA

(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)

#sociedades
e ministérios
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“De todas as promessas do SENHOR(...), 
nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu” (Js 
21:45)

Jubileu de Pérola – Retornamos às nossas 
atividades com toda alegria que caracteriza o 
Ministério de Encontro de Casais com Cristo. Foi 
uma noite feliz que deu uma pequena amostra de 
como serão nossas próximas reuniões. 
Celebramos 30 anos de existência e de 
maravilhas em nosso meio 

Família com Propósito – esta será nossa próxima 
reunião, no dia 10 de Março de 2020 – 20h. Vamos 
estar juntos, em oração, comunhão, testemunho e 
estudo para crescermos com um propósito. Há 
assuntos que, se levados em oração diante do Pai, 
certamente terão outro peso em nossos corações. 
Programe-se para estar conosco.  
   

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será de 
06 a 08 de Novembro de 2020. Ainda temos 
vagas disponíveis e condições especiais de 
pagamento. Nosso preletor será Dr. Roberto 
Aylmer – médico, psicoterapeuta e acima de 
tudo, servo do Senhor. Serão dias inesquecíveis. 
O RECCC proporciona dias de refrigério a cada 
casal.  Maiores informações com o casal 
procurador – Cleide e Gouvêa. 

Pesquisa de Opinião – a diretoria do ECCC preparou 
uma pesquisa de opinião para saber onde podemos 
melhorar. Ela é individual. Já respondeu a sua? Ao 
respondê-la, você ajudará a identificar pontos 
importantes para o ECCC fazer as adequações 
necessárias. Procure a diretoria e pegue a sua. 
Agradecemos sua ajuda.

Aniversário de Bodas – Que as bênçãos do Pai 
de Amor, que os uniu, estejam sobre cada casal 
que comemora mais um ano de vida a dois. A 
Família ECCC espera que esta data se repita por 
muitos anos.   

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

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô: Hoje não teremos nossa devocional, pois 
estaremos retornando do nosso acampamento!  

Acampamento: O nosso acampamento foi uma 
bênção, disfrutamos de um tempo maravilhoso 
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Queremos agradecer a todos os irmãos que 
estiveram em oração pelo acampa, é muito 
importante pra gente a oração de vocês!

Eba: Nossa escola bíblica já tem data pra voltar! E 
de cara estaremos iniciando um novo módulo: Os 
cinco pontos do Calvinismo (TULIP). Venha estar 
c o m  a  g e n t e  e  a p r e n d e r  s o b r e  e s s e 
“Remonstrance” 
Dúvidas? Entre em contato conosco através de 
nossas redes sociais
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram:@upa.rio
Facebook: Upa-Rio 

Movimento Oásis

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, dias 09 a 12 de abril. Achou cedo? 
Mas o tempo passa rápido e assim, você poderá 
se  organizar para este momento. Participe com o 
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. Participe conosco!  Inscrições com 
Irani.

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

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

UPH - União Presbiteriana de Homens

Federação: no dia 15/02, foi realizado o 
Congresso da Federação de Homens do nosso 
presbitério. O objetivo deste congresso foi 
apresentar o relatório das atividades da federação 
do ano de 2019 e eleger a nova diretoria. A 
diretoria da federação, para o ano de 2020, ficou 
assim composta:
Presidente: Pb. Maurício Buraseska (da IPRJ);
Vice-presidente: Diác. Mário Sérgio (da IPRJ);
1º Secretário: Diác. Porfírio de Freitas (da IP Américas);
Tesoureiro: Diác. Cláudio Olivares (da IP Américas).
Secretário executivo: Diác. Willians Araujo (da IPRJ);

Devocional: no dia 16/02, tivemos a nossa 
reunião devocional do mês de fevereiro. Nosso 
irmão, seminarista Carlos Cândido, nos trouxe 
uma reflexão bíblica! Foi benção! As nossas 
irmãs da SAF também participaram da reunião e 
nos abençoaram com a sua carinhosa presença e 
com lembrancinhas pelo dia do homem 
presbiteriano. Deus abençoe muito a vida das 
nossas queridas irmãs!

Oração: Já estamos em março! Hoje temos 
reunião de oração da UPH! Não perca: Sala Pb. 
Miguel do Santos, às 17h30.

ECOS - Evangelismo/Comunhão/Oração/Serviço 

AVIVAMENTO.  Este é o nosso tema. Mas o que 
é avivamento? É o fato de se tornar mais vivo. E 
quem não quer estar mais vivo diante do Pai? 
Estar mais vivos nos permite mudarmos a nós 
mesmos e aos que nos cercam. Vamos tratar 
mais sobre esse assunto em nossos Pequenos 
Grupos - ECOS.  Contatos: 98193.9584 - 
ecos@catedralrio.org.br.  

#sociedades e ministérios
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Classe Tema Local Facilitadores

Cecília Siqueira

Dolores Silva

Família

Integração

Jovens

John Knox 

José Manoel
da Conceição

Catecúmenos
(Novos Membros)

Rev.
Amantino Vassão

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 Porto, Diác. 
Carlos Candido 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, Vera

e Jamile

Pb. Denilson, Dc. Will
 e Vânia

Margarete, 
Dc. Tiago Castilho

“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 Bezerra, 
Adriana Maia, 

Raquel Nascimento e 
Sérgio Augusto

Pb. Paulo Raposo,
Dc. Mário Sérgio

e Equipe de Casais

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

 Temáticas
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#liturgiaCulto Devocional - 8h

ADORE COM FERVOR
 
Prelúdio

Chamada à adoração
Dirigente: “Louvai ao SENHOR, vós todos os 

gentios, louvai-o, todos os povos.”               
(Sl 117.1)

Congregação: “Porque mui grande é a sua 
misericórdia para conosco, e a fidelidade do 
SENHOR subsiste para sempre. Aleluia!”               
(Sl 117.2)

Todos: “Cantarei ao SENHOR enquanto eu 
viver; cantarei louvores ao meu Deus durante 
a minha vida.” (Sl 104.33)

17 HNC - Deus seja Louvado”

Oração de adoração 

CONSAGRE COM GRATIDÃO 
 

63 HNC - As Muitas Bênçãos
1ª e 4ª Estrofes

Oração de consagração: Rodrigo Nobre
                                                                                                             
Pastorais

ORE COM FÉ

Motivos de oração    
Coral Simonton                              
Oração Silenciosa                                                                                                                                              
Oração Pastoral

MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Presb. Jorge Apocalypses 
Coral Simonton
Mensagem: Presb. Dário Porto 

SIRVA COM ALEGRIA

Cântico - “Tocou-me, Jesus Tocou-me”

Algemado por um peso,
Oh! Quão triste eu andei;
Até sentir a mão de Cristo,
Não sou  mais como eu era, eu sei!

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração.
Quando o Senhor Jesus me tocou,

Livrou-me da escuridão.

Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor,
Tenho achado paz e vida,
Pra sempre cantarei em seu louvor!

Bênção Apostólica                                                                                                                                              
Tríplice Amém                                                                                                                                                               
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical                                                                                                                                                  
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

“À MESA DO SENHOR...”

I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO.

Litania de Adoração

Dirigente: “Porque os atributos invisíveis de 

Deus, assim o seu eterno poder, como 
também a sua própria divindade, claramente 
se reconhecem, desde o princípio do mundo, 
sendo percebidos por meio das coisas que 
foram criadas...” (Rm 1.20)

Mulheres: ”Ó profundidade da riqueza, tanto 
da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, 
e quão inescrutáveis, os seus caminhos!”                
(Rm 11.33)

Homens: “Quem, pois, conheceu a mente do 
Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?” 
(Rm 11.34)

Coral: “Ou quem primeiro deu a ele para que 
lhe venha a ser restituído?” (Rm 11.35)   

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para ele 
são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente. Amém!” (Rm 11.36)

26 HNC - Ao Deus Grandioso

Oração de Adoração 
Coral Canuto Regis

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO.

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote do 
Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 

bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou 
os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo 
lhe deu Abrão o dízimo.”  (Gn 14.18-20)

172 HNC - Chuvas de Bênçãos. 

 Cântico - Oferta de Amor

 Venho, Senhor, minha vida oferecer.
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Oração de Consagração: Aux. de Diac. 
Rosibeti Silva

Pastorais

III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO.

Leitura Bíblica: Presb. Luís Alberto dos 
Santos
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

IV– EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO.

Dirigente: “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.” (II Cr 7.14)

Congregação: “Estarão abertos os meus 

olhos e atentos os meus ouvidos à oração 
que se fizer neste lugar.” (II Cr 7.15)



Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO.

Ministração do Pão 

341 HNC - Vera Páscoa

Cântico - Fala à Minha Alma

1.Fala à minha alma, ó Cristo, Fala-me com amor!
Segreda, com ternura: Eu sou teu Salvador!
Faze-me bem disposto para Te obedecer,
Sempre louvar Teu nome e dedicar-Te o ser.

Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar:
Na cruz verti Meu sangue para te libertar.
Fala-me cada dia, fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido: Tu tens um Salvador!

2.Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação,
Concede-me alegria e gozo em oração.
Faze-me consagrado, mui pronto a trabalhar
Para do Reino eterno a vinda abreviar.

3.Como na antiguidade mostravas Teu querer
Revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever
A Ti somente eu quero louvores entoar
Teu nome eternamente engrandecer e honrar

Ministração do Vinho:

222 HNC - Mais Perto da Cruz.

Cântico - O Poder do Sangue

1.Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Há poder, sim, força sem igual,
Só no sangue de Jesus;

Há poder, sim, prova-o, pecador,
Oh ! aceita o dom de Jesus !

2. Teu coração queres purificar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Todas as manchas te pode tirar;
Seu sangue tem este poder.

3. Queres entrar no serviço real?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Queres também ser um servo leal?
Terás no seu sangue o poder.

VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO.

Cântico - Meu Tributo

1. Como agradecer a Jesus,
O que fez por mim.
Bênçãos sem medida pra provar
O seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar
A minha eterna gratidão.
Tudo que sou e o que vier a ser aqui,
Eu ofereço a ti.

A Deus seja glória, (3x)
pelas bênçãos sem fim.

Com seu sangue salvou-me,
Seu poder transformou-me,

A Deus seja a glória
pelas bênçãos sem fim.

2. Quero viver pra ti,
Tua vontade sentir.
Se algum louvor ganhar
Quero entregar ao meu Salvador. Salvador!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio:  “O POVO DE DEUS CELEBRA...”

I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO

Convite à adoração:
Dirigente: “Louvai ao SENHOR do alto dos 

céus, louvai-o nas alturas.”  (Sl 148.1)

Mulheres: “Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-
o, todas as suas legiões celestes.” (Sl 148.2)

Homens: “Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas 
as estrelas luzentes.” (Sl 148.3)

Dirigente: “Louvai-o, céus dos céus e as águas 
que estão acima do firmamento.” (Sl 148.4)

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

 

Cântico: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu, soberano e fiel.
Não há outro como Tu, Reina sobre a terra e céus!

És o Alfa e Ômega, Início e Fim.
És o ar que eu respiro,

Tudo pra mim! Tu és Jesus, Tu és Jesus.

Alfa e Ômega,Início e Fim.
Tudo pra mim!

Cântico - Grande é o Senhor

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
Na cidade do nosso Deus, seu Santo monte,
Alegria de toda terra!

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante Dele nos prostramos!

Queremos o Teu nome engrandecer,
E agradecer-Te por Tua obra
Em nossas vidas.

Confiamos em Teu infinito amor,

Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus!

Oração de Adoração

II –  COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.

Leitura Uníssona: “Honra ao SENHOR com os 
teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.”  (Pv 3.9-10)

Cântico - Oferta de Amor

Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar!

Pois pra Te adorar. Foi que eu nasci.
Cumpra em mim o Teu querer,
Faze o que está em Teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado, Senhor!

Oração de Consagração: Diác. Miguel 
Camboim

Pastorais

III – EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.

Leitura Uníssona: “E tudo quanto pedirdes 
em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai 
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até 
agora nada tendes pedido em meu nome; 
pedi e recebereis, para que a vossa alegria 
seja completa.” (Jo 14.13-14; Jo 16.24)

Motivos de Oração

Cântico - Rendido Estou

Toma-me, rendido estou.
Aos pés da cruz me encontrei.
O que tenho Te entrego, ó Deus.
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Vem limpar as minhas mãos,
Purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim!

Oh, oh, oh, oh. Eis me aqui, rendido estou!
Oh, 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, o Deus!

Oh, oh, oh, oh. Eis me aqui, rendido estou...

Minha vida dou a Ti, Senhor!
Rendido a Ti estou e pra sempre cantarei:
Faz em mim o Teu querer!

Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou,
E pra sempre cantarei:
Faz em mim o Teu querer!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Jo 3.16 - Presbítero  Luís Monteiro

Cântico - Graça em Graça

O amor que suportou a cruz,
Precioso sangue de Jesus.
A beleza do céu coberta de dor,
O quadro da morte, a imagem do amor!

Se por meu coração tudo ele deu,
Na alegria que viu além da dor,
Se por minha alma o amor morreu!

Quão grande amor por mim mostrou
Meu salvador que triunfou.
Me libertou, o preço pagou,
Me resgatou, na graça estou!

A tumba vazia o céu deixou,
Quão grande esperança encontro no amor.
Paixão que o véu do templo rasgou,
Venceu a morte, a pedra rolou!

Se a ressurreição me libertou,
Não há mais vergonha e nem temor.
O amor pagou por meu coração!

Quão grande amor, por mim mostrou...

Ao olhar pra cruz eu sou livre.
Ao olhar pra Jesus tenho vida,
E pra sempre eu O adorarei,
E de graça em graça irei!

Com minh'alma cantarei. E de graça em graça irei.
Com minh'alma cantarei!

Quão grande amor, por mim mostrou...

Tema: “O ousado Amor de Deus.”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

V – NA DEDICAÇÃO EM SERVIR

Cântico - Canção do Apocalipse

Digno é o Cordeiro. Que foi morto.
Santo, Santo Ele é!
Um novo cântico ao que se assenta
Sobre o trono do Céu!

Santo, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso,
Que era, e é e há de vir.

Com a criação eu canto. Louvores ao Rei dos reis.
És tudo para mim. E eu Te adorarei!

Está vestido do arco-íris, Sons de trovão, luzes, 
relâmpagos.
Louvores, honra e glória, Força e poder pra sempre,
Ao único Rei eternamente!

Maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir Teu nome.
Jesus, Teu nome é força! É fôlego de vida!
Misteriosa água viva!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio:  Novo 
Recessional



#aniversariantes da semana

Hoje: Quênia Baptista de Carvalho e José Carlos de Carvalho;
Ter 03: Diác. Sérgio Branco Pereira  e Cilene Alves de Oliveira;
Qua 04: Marcos Leonardo de Mello Costa e Kátia Leidens Tajra;
 Sáb 07:  Presb. Hélio Boechat Leite e Joana Martins Pimentel Boechat

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

#de casamento

Hoje: Débora Sales Dantas, Denise Corrêa de Sousa, Eliane de Oliveira Maia dos Santos,
Isadora Abdo de Campos, Moacir Menezes da Fonseca, Paulo Roberto Novais Ladeira, 
Rejane Costa Queiroz, Stéfano Coutinho Stefanon; 
Seg 02:  Alexander Maia Anchieta Júnior, Daniel do Nascimento Rocha Conceição, Kamilla 

Botelho Fusco, Marcelo de Miranda Ferraz, Maria Vilma Souza dos Santos, Raimundo 
Plácido Filho, Ranilton Marcos de Aquino, Severino Gomes da Silva, Thiago Luna de 
Oliveira, Yolanda Lima Lobo;

Ter 03: Alan Patrick Ribeiro Adan, Deorides Carvalho de Souza, Maria de Jesus Lauriano de 
Sousa, Rafael Ângelo Batista da Silva, Sarah Gomes Cabral;

Qua 04:  Adalberto Rodrigues Guerra, Adriana de Sousa Dias Macedo, Ana Carolina Guarçoni,
Arnaldo José Santa Cruz, Ednalda da Cruz Rodrigues, Humberto Vitorino da Silva Pereira,
Luceni Ribeiro Rodrigues, Luciana de Oliveira Martins, Marta Maria Carmo Bittencourt;
Qui 05: Ana Beatriz Oliveira, Ana Paula Leite Fernandes Caseira, Cleide Souza Gomes, Eduardo 

Gomes Cardoso, Juracy Adriana, Lorenzo Eller Irineu Calixto, Luiz Oscar Falqueto, Maria 
Helena Sathler Gripp, Thiago do Nascimento Rocha Conceição, Wanda Paulo de Souza;

Sext 06: Darlene Gomes da Costa, Isidro Page Fernandez, Jorge Luis Rodrigues da Silva, Luísa 
do Valle Espíndola, Maria Eduarda Cristina da Silva Gelme, Maurício Ricardo Pinho Gomes,

Mirian de Souza Queiroz;
Sáb 07: Beatriz Vieira Amorim, Dulcinea Leite de Lima, Elaine Ribeiro Gomes da Silva, Kauê 

Bonard Franco, Tereza Cristina Barreto Martinello, Venize de Miranda Gomes Cabral.

#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,  Lais de Souza Argolo, 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.

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

Escala de Pregação
Próximo Domingo: 
8 horas:  Rev. Isaías Cavalcanti;

10h30min: Rev. Renato Porpino;

19 horas: Mis. Leninha Maia.

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

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Lia de Jesus, Mary Bezerra e Valéria Gorne. Noite: Rosa Lúcia

15 - Boletim Dominical 



#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

Jesus e as Mulheres
 Falar sobre como Jesus amou - e ama - as mulheres é um 
tema especial para o meu coração. É claro que Ele ama a todos igual 
e  incondicionalmente - independente de idade, sexo ou cor. Mas, em 
tempos em que mulheres sofrem com violência, têm suas vozes 
silenciadas, lidam com as mais diversas pressões e, em meio a tanto 
barulho, não sabem mais o seu valor, é sempre importante 
lembrarmos dessa verdade.

Jesus deu valor às mulheres quando a sociedade as 
desprezava. Ele transformou a vida de uma mulher samaritana - uma 
mulher divorciada e apresentada como imoral (João 4). Ele cedeu o seu 
tempo para cuidar de uma mulher que sofria com uma hemorragia 
(Marcos 5.25-34) e perdoou a mulher que vivia em adultério (João 8.1-
11). Jesus caminhava com as mulheres - e elas exerceram papéis 
fundamentais em seu ministério. Participavam e cooperavam, inclusive 
financeiramente, para a propagação do Evangelho (Lucas 8.1-3). Foram 
mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, e elas 
tiveram a oportunidade de levar a maravilhosa notícia aos discípulos, 
afirmando que Ele vivia (Lucas 24). Jesus, de forma completamente 
oposta à cultura da época, entendeu e valorizou a importância das 
mulheres no reino de Deus.

Mulheres, nosso valor não está na família que construímos 
ou no trabalho que conquistamos. Não está em quantas lideranças 
ocupamos na igreja ou em quantos diplomas listamos em nosso 
currículo. Não está em projetos de lei ou em pautas políticas - apesar de 
seu reconhecido e importante valor - muito menos em ideologias. 
Lembre-se: Você não precisa que a sociedade te diga quem você é. 
Deus já fez isso quando te criou e te chamou de filha. Ele também te fez à 
imagem e semelhança Dele (Gênesis 1.26). Ele te formou de modo 
assombrosamente maravilhoso e escreveu todos os Teus dias antes que 
nenhum deles houvesse (Salmo 139.14-16). Ele deu o Seu único filho 
para morrer em Teu lugar. E Ele quer que você tenha vida em 
abundância. Não deixe que percepções equivocadas a impeçam de 
viver essa verdade.

 Seja você um destaque no seu ambiente de trabalho ou mãe 
em tempo integral, casada ou solteira, jovem ou madura, lembre-se: 
Jesus te ama! Intensa e incondicionalmente. E qualquer voz que te diga 
algo diferente disso não vem Dele. Você é amada pelo Pai e merece ser 
tratada com respeito, dignidade, tolerância e cuidado.

 Juliana Maia
Culto Jovem: Estamos de volta! Venha estar com a gente nessa sexta-
feira, dia 06! O culto jovem ocorre 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.  




