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Pastores / Missionária
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)
Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

Editorial e notícias

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

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

A serviço de um Deus fiel
Uma coisa é clara ao observarmos a grandeza do nosso Deus: a
nossa pequenez. Somos pequenos e frágeis, é verdade. Ainda assim, Deus
nos dá o privilégio de sermos usados por Ele para cumprir Seus planos e
propósitos. A história de Neemias demonstra essa verdade. Neemias era
apenas um copeiro, mas Deus o chamou para reconstruir os muros de
Jerusalém. A tarefa era grande - e desafiadora! Tanto é que os inimigos
zombavam de suas pretensões, dizendo “pois que construam! Basta que
uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe!”(Ne 4:3, NVI).
Sabemos que, muitas vezes, os planos que Deus semeia em nosso coração
são alvo de palavras de desânimo. Há quem diga que não vamos conseguir
ou que sonhamos alto demais. A verdade é que, por nossos próprios
esforços, não vamos mesmo. A boa notícia é que o Deus a quem servimos
opera milagres e, para Ele, não há impossível. Portanto, devemos manter
nosso foco. Esse era o caso de Neemias: ele sabia para quem e pelo que
trabalhava. Por isso, não desistiu nem se distraiu diante das ameaças dos
inimigos, dizendo: “Estou executando um grande projeto e não posso
descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?”. (Ne 6:3, NVI)
Passados cinquenta e dois dias, o muro foi reerguido (Ne 6:15). A Bíblia
narra que, tendo visto a obra completa, todos os inimigos - sim, aqueles
que zombavam e ameaçaram Neemias e o povo - ficaram atemorizados:
“sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os
gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito;
porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos
esta obra.” (Ne 6:16) E aí está o mais incrível: não houve dúvidas de que a
obra havia sido feita pelo Senhor. Deus usou homens para executar o Seu
perfeito plano de acordo com a Sua perfeita vontade para que a Sua glória
fosse anunciada.
Nosso dever como cristãos é pararmos de olhar para as
circunstâncias através de nossos medos, limitações e críticas, e passarmos
a crer Naquele que é fiel e cumpre cada uma de suas promessas. Veja bem,
Neemias não era uma autoridade ou rei, mas “apenas” um copeiro. Deus
nos usa independentemente do que temos a oferecer. Ele não teve medo
nem desistiu, pois conhecia o Deus a quem servia. Que possamos estar
com o coração aberto e disposto para sermos usados na obra do Senhor.
Sempre cientes de nossa pequenez, mas com a certeza de que somos
instrumentos na mão de um Deus soberano, capaz de fazer infinitamente
mais do que tudo aquilo que podemos imaginar.
Juliana Maia
>> Carnaval, Você tem um lugar certo para ir! O retiro de verão da Igreja vai
rolar nos dias 21 a 26 de fevereiro, no AVB (Bananal/ SP). O investimento é
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!
>> Faça parte! Já estamos recebendo doações de fraldas e biscoitos para a
visita que faremos ao asilo de Idosos em Bananal.
>> Estamos de volta! O Culto Jovem está aí! Uma pausa na semana para
aprender de Deus e ter um tempo uns com os outros! Vem 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

#equipe ministerial

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

#editorial
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.

"A esperança é a última que morre".
Já ouviu essa afirmação? Ela tem sentido
biblicamente? Olhando a Palavra de Deus,
esse ditado popular contraria o que o Senhor
revela por meio do que escreveu o apóstolo
Paulo em I Coríntios 13. 13, que nos diz que a
esperança não morre, mas permanece para
sempre. O mais interessante deste trecho
bíblico é que a esperança está no mesmo
patamar da fé e quase no mesmo patamar do
amor, ou seja, esperar a concretização de algo
é tão importante como ter amor e fé.
Fato é que, por muitas vezes,
vivemos situações em que parece não haver
esperança... Situações nas quais nos
encontramos aparentemente sem escape.
Nessas horas de tribulação, de provação e até
mesmo de angústia e de desespero, as
circunstâncias parecem ser maiores que nós e
sentimo-nos derrotados, fracassados,
impotentes e sem esperança.
Algo semelhante foi vivido por Jairo,
quando recebeu a notícia de que sua única
filha havia morrido e já não valia a pena Jesus
ir até ela (Marcos 5. 35). Foi assim também
com Marta, quando Lázaro, seu irmão,
adoeceu e morreu dias antes de Jesus chegar a
Betânia (João 11. 17). Situação semelhante
parece ter vivido Jó, quando ele perdeu tudo o
que tinha - bens, filhos e filhas, saúde,
reputação (Jó 1 e 2) – em uma sucessão de

perdas quando até mesmo sua esposa e seus
amigos se voltaram contra ele.
Uma das grandes lições que
perpassam por todos esses enredos é que,
mesmo em situações tão extremas, a guerra
não está perdida quando vivemos na presença
do próprio Deus. Assim como Jairo, Marta e
Jó, devemos colocar nossa fé no Senhor e crer
que "ainda há esperança".
O nosso Deus, todo poderoso e
soberano, está no controle. Crer nisso nos
enche de esperança! Há um propósito para
todas as coisas, inclusive para as nossas
provações. Portanto, "Aquietai-vos e sabei
que Eu sou Deus" (Salmo 46. 10). Quando
Jesus soube que Lázaro havia adoecido, Ele
disse que sua doença não era para morte, mas
para a glória de Deus. Havia um propósito!
Nesse caso, o Filho de Deus receberia a glória
naquela situação de enfermidade. Jesus
ressuscitou Lázaro e muitos judeus que
presenciaram este milagre passaram a crer
n'Ele.
Da mesma forma, hoje, o Senhor nos
convida a declarar que a adversidade pela qual
estamos passando, não é para a morte, mas
para a Glória de Deus! Portanto, não se dê por
vencido, creia no cuidado do Senhor! A nossa
esperança não morre!

Rev. Renato Porpino
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#notícias gerais
Parabéns, Hélida e Rev. Guilhermino.
Sua Igreja se alegra com a chegada de mais
um 10 de Fevereiro. Serão 52 anos de
casados! Uma história de amor que encanta
a todos. Uma vida de exemplo, de
companheirismo, de respeito, de amizade e
de serviço ao Senhor. Que Deus e o amor
continuem a guiá-los por muitos anos.
Sejam felizes!
Comissão de Comemoração.

ECOS
Voltamos!!! Isso mesmo. Estava com
saudades? O ano de 2020 dá início ao 5º
ano do Ministério de Pequenos Grupos.
Louvado seja Deus. No dia 03/02, demos
início ao ECOS VERÃO. Agora é com você.
Programe-se e visite um dos grupos. Venha
experimentar maravilhas. Nossos contatos
são: telefone: 98193.9584. E-mail:
ecos@catedralrio.org.br.

Culto evangelístico de quarta-feira “Voz
da Praça” - Primeiro culto em 2020
O evangelismo “Voz da Praça”
realizou nessa quarta-feira (05/02) seu
primeiro culto de 2020, às 19:30 na praça
em frente à Igreja, iniciando o nono ano
dessa obra! Convidamos todas as pessoas
que já participaram ou que não conhecem
esse trabalho, a vir ou voltar a participar
conosco desse trabalho abençoador.

EBD Adulto em Classe Única no Templo
Até 16 de Fevereiro estaremos
com a EBD Verão funcionando de forma
centralizada no Templo. Vamos abordar o
Tema “Bem-Aventuranças”. Hoje trataremos
da Bem-Aventurança do Coração Limpo (Mt
5:8) – aula ministrada pelo Rev. Renato
Porpino. No próximo domingo será a última
parte da EBD Verão/2020, concluindo o
tema das Bem-Aventuranças, quando
trataremos da Bem-Aventurança da
Perseguição (Mt 5:10-12) – aula ministrada
pelo Rev Evaldo Beranger. 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.

Projeto de Instrução Musical (PIM)
"Você, que é membro da Catedral
e sente o desejo de servir ao Senhor através
da música em nossa Igreja, já pode se
preparar para investir nos seus dons e
talentos neste ano! Estão abertas as
inscrições para o Projeto de Instrução
Musical (PIM) 2020 PARA TODAS AS
IDADES, a partir de 8 anos*. Acesse
www.catedralrio.org.br/pim para mais
informações e para baixar a ficha de
inscrição! Vamos oferecer nosso melhor a
Deus e serví-lo com excelência!"

2 - Boletim Dominical

HOJE!!! UCP´s DE VOLTA A TODO VAPOR!
Convidamos todas as crianças
para participarem aos domingos, às 19
horas. Temos a UCP Baby (2 e 3 anos), UCP
Júnior (4 e 5 anos) e UCP (6 a 11 anos). Vale
a pena investir em nossos filhos para
participarem deste momento onde a Palavra
de Deus é ministrada. E não se esqueça: Ser
criança na Catedral é uma delícia!

#agenda de oração
"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos
outros e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Muito pode, por sua eﬁcácia, a súplica do justo." Tiago 5.16
Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Presb.
Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Lais de Souza Argolo, Lavínia Bonard,
Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Richard Marchesi, Odete Melosi, Maria Martins
Pimentel (mãe de Joana Boechat), Rev. Silvanio Silas, Orlando Silva,Raquel Correia de Freitas,
Deorides Carvalho de Souza (Mãe de Elizabeth Affonso), Rosalvo Matias (esposo de Olga).
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Segunda 10: Salmo 139:7-12 - Em todo e em lugar
algum
Terça 11: Atos 6:1-7 - Falhas sísmicas
Quarta 12: 1 Reis 17:7-16 - Confie em mim
Quinta 13: Romanos 1:1-10 - Uma tigela de bênçãos
Sexta 14: João 14:1-14 - A equipe avançada
Sábado 15: 1 Reis 19:19-21 - Seguindo-o
Domingo 16: Levítico 19:33,34 - Amando todos

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

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Escala de Pregação
Próximo Domingo:
8 horas: Mis. Leninha Maia;
10h30min: Rev. Renato Porpino;
19 horas: Rev. Isaías Cavalcanti.

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

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Euci Almeida, Mary Bezerra e Cleizi de Souza. Noite: Creuza Póvoa
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Ana Maria Araújo de Andrade, Márcia Barbosa Cerqueira.
Seg 10: Cláudia Ferreira Travassos, José Barbosa da Silva, Ronaldo Baptista
Donald.
Ter 11: Aristeu José da Silva, Carlos Eduardo Magalhães Silveira Pellegrino,
Cíntia Danieli Abrantes Huguenim, Debora Reis da Silva, Denise Soares da
Conceição, Erika Suellen Machado Gama, Fernando Silva Barros, Moises
França Nelio Ferreira.
Qua 12: Ana Beatriz Laborinha Y Perez, Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira,
Ermila da Silva Girardin Pimentel, Genildo Gandra Lourenço, Gilma Ávila Cataldi
de Almeida, Isaías de Oliveira, Marlene da Conceição Souza de Almeida, Paula
Figueiredo de Castro Freitas, Vanessa Soares Francisco.
Qui 13: Carlos Alberto do Nascimento, Cláudia Cristina da Fonseca Rêgo,
Jonathan Lucas Henrique Oliveira Lopes, Liberalina Moraes Ventura, Péricles de
Amorim Figueiredo, Rafaela Pessoa de Lima, Umbelina Nunes de Oliveira.
Sex 14: Eduardo Jorge de Lima Fontes, Elen Barbosa Monteiro Renaux Sampaio,
Diác. Jérson Costa Ferreira Neto, Maria Clara da Fonseca Rêgo.
Sáb 15: Evanilde Silva Rodrigues, Presb. Iaco Lobo de Souza, Nathália
Nascimento Pereira, Nicole de Andrade Makiadi, Sérgio Roberto Dias Pereira
Júnior, Valentina Gomes Cunha.

#de casamento
Hoje: Presb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser.
Seg 10: Rev. Guilhermino Silva da Cunha e Hélida Barreto da Cunha, Daniel
de Freitas Coelho e Carla de Moraes Pereira Coelho, João Rodrigues de
Freitas e Leila Santos Sôlha de Freitas;
Quat 12: Sônia Regina Ferreira dos Santos e César Ferreira dos Santos,
Marcos Antunes Freitas e Cláudia Ferreira Travassos.
Sex 15 : Jorge Antonio Bonfim de Camargo e Nancy Garcia de Camargo

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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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”. As
obras da Capela do AVB encontram-se em
acelerado progresso; a reforma da
secretaria e gabinete pastoral já foram
iniciadas; 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
envelopes azuis disponíveis nos
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 comprometer 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)

REUPAS (Encontro Regional de
Adolescentes Presbiterianos do Sudeste)
Um grupo de adolescentes da
nossa UPA Rio participou do encontro em
Uberaba- MG no último final de semana. A
coordenadora Zoraya Lemos e a
missionária Leninha Maia acompanharam
os adolescentes. Foram momentos
abençoados de compartilhamento da
Palavra de Deus e treinamento para líderes.
Nossa Missionária Leninha levou a palavra
duas vezes nos cultos e ministrou aos
líderes da região sudeste. Agradecemos as
orações e todo apoio.

Nos ajude a levar Adolescentes ao
Acampamento.
Acontecerá em Bananal, Vale de
Bênçãos entre os dias 26 à 1º de março e o
tema será: Espelho, espelho meu! Teremos
como preletores: Pastor Renato Porpino,
Mis. Leninha Maia, Sem. Vinicius Ramos,
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.

Culto Infantil
O Culto infantil é um Ministério na nossa Igreja onde as crianças aprendem a expressar
todo o seu amor por Cristo através de louvores e adoração de forma descontraída, bem do
jeitinho delas. As verdades bíblicas são transmitidas e firmadas com muito carinho, amor,
criatividade e unção. Não deixe seu filho fora dessa! Nossos encontros: Acontecem todos
os domingos, às 9:30h, na sala 02 do subsolo. “Ensina a criança no caminho em que deve
andar e ainda quando for velho não se desviará dele.” Provérbios 20.6

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 09/02/2020 - Equipe B:
Roberto Azeredo, Walter Cascardo, Antônio
Renato, Leonardo Trindade, Ricardo Bezerra,
Charles Mattos, Jorge Camacho, Paulo Bruno,
Jonas de Souza (Púlpito 08h), José Arteiro
(Púlpito 10h30) e Amália Maria (Púlpito 19h).
Púlpito 08h: Jonas de Souza,
Púlpito 10:30h: José Arteiro,
Púlpito 19h: Amália Maria.
Próxima Semana:
Dom 16/02/2020 - Equipe C:
Tiago Trindade, Sérgio Santos, João Márcio,
Marcelo Freitas, Adeclen Santos, Luiz Henrique,
Pedro Henrique, Elizabeth Sabino (Púlpito 08h),
Paulo Freitas (Púlpito 10h30) e Jerson Neto
(Púlpito 19h).
Púlpito 08h: Elizabeth Sabino,
Púlpito 10:30h: Paulo Freitas
Púlpito 19h: Jerson Neto .
Reunião ordinária e Treinamento Convocamos toda a Junta Diaconal para estarmos
juntos nesta segunda-feira dia 10/02, às 19h, para
realização de da parte Administrativa de nossa
reunião ordinária e de treinamento dos
procedimentos de atendimento diaconal e dos
plantões dominicais. No último dia 03/02 não
obtivemos quórum para nossa reunião ordinária
e por isso pedimos aos irmãos Diáconos e Aux. de
Diaconia que estejam presentes e no horário para
realizarmos todas as demandas necessárias e
agendadas para esta data.
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E eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti!

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

Eu canto está canção, de entrega a Ti, Jesus,
E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor
Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor.
Oração de Consagração: Aux. de Diac. Amália Maria
Pastorais
III – EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.
Motivos de Oração
Cântico: Aquieta Minh'alma

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Dia da Mulher Presbiteriana - hoje é o nosso
dia! Agradecemos a Deus esse privilégio de
servi-lo com alegria no coração.
Parabéns, Elenir Avillez do Amaral! - Você é a
nossa representante 2020, como Mulher
Presbiteriana.
Deptº Eunice – reunião hoje, às 17h, sala da
Rampa.
Helen Simonton– reunião dia 13, às 14h30, 5ª
feira, na casa da Leila.
Deptº Jerusalém – reunião dia 13 , às 14h30,
5ª feira, na casa da Marta.

Porque na verdade eu descobri
Que tudo o que eu preciso está em Ti.
Mas, meu coração é teimoso demais pra admitir.
Sei que depender é como viver perigosamente,
Mas, eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
E mesmo que minh'alma grite
E tente me fazer voltar atrás.
Eu vou confiar, eu vou descansar,
Me lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor.
O tempo não pode apagar,
As muitas águas nunca levarão o amor
Que você sente por mim.
Eu sei que tudo vai se cumprir.
Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você,
Mas, eu sei que quando eu pensar em desistir
Você estará ao meu lado.
Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem
Tudo vai ficar bem
E se eu cair a Tua mão me levantará,
E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará!

Deptº Ester – reunião dia 15 ,às 14h30 , sábado,
na Sala da SAF. Mentes transformadas pela
oração. Seminarista Daniele Dantas.

Então vem...

Deptº Ruth Pinho – reunião dia 15, às 15h,
Sábado, no Abrigo Presbiteriano.

Aquieta minh'alma, faz meu coração ouvir Tua voz
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só

Evangelismo na Quinta da Boa Vista - dia 15,
sábado, às 10h.

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA.
Leitura Bíblica: Presbítero Guaraci Sathler
Cântico: Que Amor e Esse
Eu estou em tua presença, pra te adorar e te amar.
Só de ver os teus olhos nos meus
Eu me rendo em total consagração!
Que amor é esse, capaz de abrir mão
Do bem mais precioso que alguém pode ter:
O seu próprio filho.
Que amor é esse, não mediu sacrifícios
para me salvar e para restaurar
a minha vida por inteiro.
Incomparável amor
Que incendiou meu coração.
Amor que me transforma
E que me faz vencer!
Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – NA DEDICAÇÃO EM SERVIR.
Cânticos: As Trevas Estremecem
Paz, encontrei a paz. Os ventos cessaram.
Ao ouvir Sua voz. Paz que acalmou o mar
As ondas cessaram. Com o poder da Sua voz
Jesus, Jesus. As trevas estremecem.
Jesus, Jesus. Não temerei!
Teu vento sopra em mim. Tudo eu dou a Ti.
Outra vez cantarei!
Teu nome é luz. E as trevas fugirão.
Não há outro nome igual. Com o Teu poder
Pra sempre reinarás. Não há outro nome igual!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Filho do Deus Vivo
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: “Oh! Venha ao Altar.”
“O POVO DE DEUS CELEBRA...”
I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO
Convite à adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de todo o
meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas.” (Sl 9.1)
Mulheres: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu
nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.” (Sl 9.2)
Homens: “Vinde, cantemos ao SENHOR, com
júbilo, celebremos o Rochedo da nossa
salvação.” (Sl 95.1)
Dirigente: “Saiamos ao seu encontro, com ações
de graças, vitoriemo-lo com salmos.” (Sl 95.2)
Todos: “Porque o SENHOR é o Deus supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses. Vinde,
adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante
do SENHOR, que nos criou.” (Sl 95. 3 e 6)
Cântico: Oh! Quão lindo esse Nome é!
No início eras a palavra.
Um com Deus, o Altíssimo.
No mistério de Tua glória,
Cristo, em Ti se revelou.
Oh, quão lindo esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é!
Oh, quão lindo esse nome é, O nome de Jesus!
Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar.
Oh, quão maravilhoso é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é!
Oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus!
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#liturgia

A morte venceste. O véu Tu rompeste.
A tumba vazia agora está. O céu Te adora.
Proclama Tua glória. Pois ressuscitaste e vivo estás!
És invencível. Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino. Tua é a glória.
E acima de todo nome estás!
Poderoso esse nome é! (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus!
Cântico: Digno é o Senhor
Graças eu te dou Pai. Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor, que me comprou, ungido do Senhor.
Pelos cravos em tuas mãos,
Graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração;
Me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Soberano Criador, vou sempre te adorar.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor!
Oração de Adoração
II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.
Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja mantimento na
minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR
dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu e não derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o fruto
da terra; a vossa vide no campo não será estéril,
diz o SENHOR dos Exércitos.” (Ml 3. 10-11)
Cântico: Entrega
Te dou meu coração. E tudo que há em mim.
Entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti. E meus direitos dou.
O orgulho vou trocar, pela vida do Senhor.

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 – Reserve a data: 18 de
Fevereiro, às 20h. Será um retorno em clima de
festa. Nosso Jubileu de Pérola será lembrado a
cada encontro de 2020. Teremos uma reunião
com muitas atividades e precisamos que cada
encontreiro esteja presente. Não falte! Esperamos
vocês. Lembrando nosso tema: “Promessas de
Deus para sua Família”. Venha conhecê-las.
Cápsula do Tempo – Em 2018, na última reunião
do ECCC, cada casal presente escreveu “uma carta”
para ser aberta em 2020. Lembrou? O que será que
pedimos? Já obtivemos resposta? Uma coisa é certa:
até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um motivo para
não perder a Reunião de Abertura – 18/02/2020 –
quando abriremos a Cápsula.
Agenda ECCC 2020 – Nossa agenda está
disponível na página eletrônica da Igreja. Acesse,
imprima sua agenda e programe-se para o ano do
Jubileu de Pérola do ECCC.

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será de
06 a 08 de Novembro de 2020. Ainda não se
inscreveu? Temos vagas disponíveis e condições
especiais de pagamento. Procurem o casal
procurador - Cleide e Gouvêa. Eles poderão
ajudá-lo com mais informações. Serão dias
inesquecíveis para cada casal.
Hélida e Rev. Guilhermino – Parabéns! São 52
anos de união abençoada e abençoadora. Louvamos
a Deus por sua família e exemplo entre nós. Que esta
data – 10/02 - se repita por muitos anos.
Aniversário de Bodas – Parabéns aos casais
por mais um ano de união! É ao lado um do outro,
desde que se casaram, que a vida se tornou mais
bela e especial. Deus fortaleça cada vez mais os
laços que os unem
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

ReUPAS: No último final de semana nossos
adolescentes participaram do encontro regional
de Upas do sudeste. Foram momentos
abençoados na presença do nosso Deus!
Devô: Hoje é dia de Culto da Upa! Não teremos
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#sociedades e ministérios
nossa devocional. Mas no próximo domingo nós
retornaremos a todo vapor com a palavra do
nosso querido Gabriel Santos. Venha estar
conosco, será uma bênção!
Acampamento: Foram abertas as inscrições para o
nosso acampamento de verão! Se você tem entre 12
e 18 anos venha estar com a gente! Será um
momento abençoado. As inscrições poderão ser
feitas após os cultos das 10:30h e 19h com um dos
membros da diretoria ou pelo site da Igreja!
Bolsas: Se em seu coração você sentir o desejo
de ajudar adolescentes que não têm condições de
ir ao nosso acampamento, sua contribuição será
muito bem-vinda! Qualquer quantia nos
abençoará muito! Procure a nossa Mis. Leninha
ou a Zoraya.
Eba: Nesse domingo não terá Eba, ainda estamos
de férias.
Dúvidas? Entre em contato conosco através de
nossas redes sociais
E-mail: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio
Facebook: Upa-Rio

poder. Investimento R$ 360,00 à vista ou
parcelado. Vai de carro? R$ 300,00 à vista ou
parcelado, saída da Catedral às 20:30h, 9/4 e
retorno, 12/4 às 17h. Venham compartilhar
conosco, momentos de alegria na presença do
Senhor. Será um prazer recebê-los. Inscrições
com Irani.
Reunião de oração: Todas as segundas-feiras,
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. Integre-se !! Participe!!
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!!!
UPH - União Presbiteriana de Homens

Movimento Oásis

Errata: Infelizmente as notas da UPH não foram
publicadas corretamente nos dois últimos
domingos. Pedimos desculpas pelo transtorno!
Devocional: Hoje , dia 09/02, às 16h, teremos
a nossa primeira devocional do ano de 2020 e
como preletor o nosso mentor Reverendo
Isaías Cavalcanti e no louvor o seminarista,
diácono Jérson. Venham estar conosco neste
momento de comunhão com o Senhor e com
os irmãos. Estamos aguardando todos vocês
para aquele abraço! Lanche compartilhado.
Prepare-se!!! O Acampamento do Oásis está
chegando!!! Será de 09/04 a 12/04 no
Acampamento Vale de Bênçãos, em Bananal.
Tema: Priorize o Reino de Deus e cresça em
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Oração: Que bênção nossa reunião de oração
da semana passada! Nosso irmão diác. Jonas
de Souza conduziu a reunião do mês e foi um
ótimo momento de comunhão! Dona Oliecy,
esposa do nosso tesoureiro, também esteve
conosco e nos trouxe uma palavra de parabéns
pelo dia do homem presbiteriano!

Devocional: nosso próximo encontro é no
domingo que vem: Devocional da UPH.
Não perca!

Homenagem à mulher presbiteriana de 2020

V – DEDICAÇÃO

Oração de gratidão a Deus pelas mulheres
presbiterianas.

ATO DE SERVIR COM ALEGRIA.
Hino: Maravilhosa Graça

Moto da SAF – Cantado:
“ Sejamos verdadeiras auxiliadoras,
Irrepreensíveis na conduta,
Incansáveis na luta,
Firmes na fé,
Vitoriosas por Cristo Jesus.”
III – CONTRIÇÃO
ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO
Dirigente: “Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que
não sabes.” (Jr 33.3)
Congregação: “Porque desde a antiguidade não
se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem
com os olhos se viu Deus além de ti, que
trabalha para aquele que nele espera.” (Is 64.4)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV– EDIFICAÇÃO
ATO DE CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.
Leitura Bíblica: Presbítero Gelbson Improta

1. Maravilhosa graça! Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil,
E maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!
2. Maravilhosa graça! Traz vida perenal!
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus!
3. Maravilhosa graça! Quão ricas bênçãos traz!
O seu poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade,
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
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Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO
ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.
Litania de Adoração:
Dirigente: “Louvai o nome do SENHOR;
louvai-o, servos do SENHOR.” (Sl 135.1)
Mulheres: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Sl 135.2)
Homens: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Sl 135.3)
Coral: “Louvai ao SENHOR, vós todos os
gentios, louvai-o, todos os povos.”
(Sl 117.1)
Todos: “Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade do
SENHOR subsiste para sempre. Aleluia!”
(Sl 117.2)
14 HNC - Louvor
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO

#liturgia

pois, as multidões para que, indo pelas
aldeias, comprem para si o que comer.
Jesus, porém, lhes disse: Não precisam
retirar-se; dai-lhes, vós mesmos, de comer.
Mas eles responderam: Não temos aqui
senão cinco pães e dois peixes. Então, ele
disse: Trazei-mos. E, tendo mandado que a
multidão se assentasse sobre a relva,
tomando os cinco pães e os dois peixes,
erguendo os olhos ao céu, os abençoou.
Depois, tendo partido os pães, deu-os aos
discípulos, e estes, às multidões. Todos
comeram e se fartaram; e dos pedaços que
sobejaram recolheram ainda doze cestos
cheios.” (Mt 14.15-20)
198 HNC – Salvação Graciosa.
Oração de Consagração: Diác. José Arteiro
Pastorais
Dia da Mulher Presbiteriana
Leitura Uníssona:
“És mulher presbiteriana,
Instrumento nas mãos do Senhor,
Vida submissa à Palavra,
Impulsionada pela força do amor...
A fé é o teu escudo,
A esperança, tua motivação.
O serviço é o teu ideal,
A alegria, tua inspiração...

ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.
Leitura Uníssona: “Ao cair da tarde, vieram os
discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é
deserto, e vai adiantada a hora; despede,
10 - Boletim Dominical

Nada te detém no tempo,
Fazes obra duradoura;
Cumpres a tua missão,
És verdadeira auxiliadora!”

ADORE COM FERVOR
Prelúdio
Chamada à adoração:
Dirigente: “Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos
foi outorgado.” (Rm 5.5)

#liturgia

ORE COM FÉ
Solo: Jonas de Souza
Motivos de Oração
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“EM MEMÓRIA DE MIM.”
Ceia do Senhor

Congregação: “Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Rm 5.8)

Ministração do Pão:
144 HNC - Segurança e Alegria
Cântico: “Há Momentos”

Todos: “Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.” (Jo 3.16)
42 HNC - O Grande Amor de Deus
1ª e 3ª Estrofes
Oração de adoração
CONSAGRE COM GRATIDÃO
32 HNC - O Deus Fiel
1ª e 3ª Estrofes
Oração de consagração:

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.
Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar!
Aqui no mundo.
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!
Ministração do Vinho:

Pastorais
MEDITE NA PALAVRA
Leitura Bíblica: Presb. Fernando Costa
Solo: Jonas de Souza
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
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Contemplamos Tua face
E rendemo-nos a Ti,
Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!
O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha e cada dia brilha mais!
Só pra te adorar
E fazer Teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!
SIRVA COM ALEGRIA

Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero Te agradecer
Com todo o meu ser!
Homens:
Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço,
Jesus, te agradeço!
Eu te agradeço,
Te agradeço.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Cântico: Te Agradeço
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

132 HNC - Vivificação.

______________________________________________________

Cântico: Jesus, Em Tua Presença

______________________________________________________

Jesus, em Tua presença
Reunimo-nos aqui,

______________________________________________________
9 - Boletim Dominical

Foto: Rute Villon - Photographer

Culto Devocional - 8h

