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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

“De Maria e
Marias...”
“Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor;
que se cumpra em mim conforme a Tua
Palavra...” (Lc 1.38)
Maria era uma serva de Deus judia, uma
pessoa comum, vivia como as jovens da sua época.
Mesmo sendo muito jovem, já era “desposada”
(casada) com José. Era uma mulher comum que foi
privilegiada por Deus.
Uma mulher simples, mas não uma
simples mulher. Deus a distinguiu das demais
jovens da época quando a escolheu para ser, na
terra, a mãe do Salvador Jesus Cristo! Ela foi
santamente supreendida por Deus ao se tornar a
mulher separada e preparada para gerar em seu
ventre, por obra e graça do Espírito Santo, o Filho
de Deus em sua forma humana.
Maria não era imaculada (sem pecados).
Ela herdou o pecado original e pecava como todo o
ser humano. Contudo, era uma serva de Deus fiel,
dedicada, temente, com a vida santificada e
consagrada a Ele.
Deus a escolheu por graça (favor imerecido), não
por mérito. A escolha Soberana de Deus baseou-se
no seu amor por Maria, não pelo amor de Maria por
Deus. Maria submeteu-se, em amor, obdiência e fé
à convocação divina para ser a mulher privilegiada
que acolheria no seu útero o Resgatador de Israel, o
Redentor do mundo, o Salvador dos eleitos: Jesus,
o Cristo!
No âmbito religioso, especialmente no
Cristão, Maria tornou-se um exemplo de mulher,
um modelo de mãe e paradigma de mulher Cristã,
corajosa, obediente, fiel à Palavra de Deus,
consagrada a Ele e dedicada à causa do
Cristianismo.
Seu nome popularizou-se no mundo
inteiro. É um nome admirado com o qual as
famílias lhe prestaram homenagem, colocando-o
nas filhas. É rara a família que não tem Maria como

#editorial
nome ou sobrenome.
No rol de membros da nossa Igreja
temos mais de 130 Marias.
Destaco algumas:
• Maria Ângela,
• Maria Antônia,
• Maria Augusta,
• Maria Clara,
• Maria Cristina,
• Maria da Glória,
• Maria da Luz,
• Maria de Belém,
• Maria de Jesus,
• Maria de Nazaré,
• Maria do Socorro,
• Maria José,
• Maria Regina,
• Maria Zoraya,
• Maria Auxiliadora,
• Maria Angélica,
• Maria Aparecida,
• Maria Carolina,
• Maria Cláudia,
• Maria da Conceição,
• Maria da Graça,
• Maria da Penha,
• Maria de Fátima,
• Maria de Lourdes,
• Maria do Carmo,
• Maria Helena,
• Maria Luíza,
• Maria Madalena,
• Maria Salete,
• Maria Vitória. Etc.
Tantas mulheres, e uma só fé.
Tantas Marias, e um só Senhor.
Tantas damas Cristãs, e um só propósito:
Amar e servir ao Senhor Jesus Cristo!

Rev. Isaías Cavalcanti
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#notícias gerais
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 11/03/2020, às 18
horas, em sua sala. Pastores e Presbíteros
estão convocados. E a Igreja. esteja orando
por sua liderança espíritual.

Volta às Aulas das Classes da EBD Adulto
Desde 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 fixadas na página 07

Castorina dos Santos Vicente
Nossa irmã, membro mais antigo
da nossa Igreja, foi chamada à presença de
Deus aos 102 anos. Teve uma vida longa e
abençoada na presença de Deus, a quem
amou e serviu com fidelidade. Era a sócia da
SAF RIO mais antiga em atividade. A
cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
sábado 29 de fevereiro, no cemitério do
Caju, oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti.
Que Deus console o coração dos familiares:
Maria Elvira, filha; Juliana, n
eta.
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte
dos seus santos.” (Sl 116.15)

Classe Preparatória Para Novos Membros.
Se desejar tornar-se membro da
Igreja, vindo de outra religião ou
denominação, é necessário fazer esse curso
de doutrinas básicas e fundamentais da fé
cristã. Todo domingo, às 9:00 horas, na sala
da SAF, segundo andar, em frente à rampa.
Há um lugar pra você na família Catedral.

Campanha “Tudo se Fez Novo”
As nossas obras prosseguem,
embora um pouco prejudicada por este
período chuvoso. Continuam as obras da
Capela do AVB e da reforma dos gabinetes
pastorais. O Projeto executivo de nossos
banheiros do estacionamento está
concluído e as obras deverão ser iniciadas
em breve. Vai ficar muito bonito e prático
para melhor servir a todos nós. Você faz
parte desta história! Não deixe de orar por
esta iniciativa de sua igreja.“Assim, se
alguém está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se
fez novo”. (2Co 5.17)
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8 de Março: Dia Internacional da
Mulher!
Registramos a data tão
significativa e parabenizamos todas as
mulheres, desejando que sejam mais
respeitadas, mais valorizadas, mais
honradas e mais amadas!
“És mulher...
Simplesmente e valiosamente mulher!
És presente inestimável ao mundo,
Dádiva do Eterno à existência;
Deus te fez com amor e arte,
És da Criação, a excelência!”
“A mulher foi a última junto à cruz
de Cristo e a primeira junto ao seu
sepulcro.” (Beatrice Mann)

Primeira Reunião com
Professores e Secretários das Classes
da EBD Adulto
Está prevista para hoje, Hoje, 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).

Introdução ao Hebraico Bíblico Inscrições abertas
Dia 21 de Março (Sábado, das 13h
às 18h), no Salão Álvaro Reis. O evento está
sendo promovido pelo Centro de
Treinamento Missionário (CTM) e pela
Escola Bíblica Dominical. Vai ser abordada
a importância do estudo da língua hebraica
para o entendimento das Sagradas
Escrituras. O assunto será ministrado pela
professora e Drª Isabel Arcoverde, Chefe do
Departamento de Hebraico da UERJ, mestre
de hebraico. A atividade é aberta para todos
os membros da Catedral e convidados de
outras igrejas. As inscrições poderão ser
feitas de 8 a 18 de Março, por meio do
e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o
ebd@catedralrio.org.br , informando o
Nome completo, e-mail e Tel. celular, ou
nos dias 8 e 15 de Março com os secretários
nas Classes, e/ou na Secretaria da EBD.
Será fornecido Certificado de Participação,
por e-mail.

Acampamento de Verão de Adolescentes
Aconteceu! E foi bênção pura! Deus
derramou a sua graça e misericórdia
quebrantando e transformando vidas.
Tivemos momentos de comunhão,
brincadeiras, reflexões, pequenos grupos,
devocionais de quarto, palavras
direcionadas somente para meninos e
somente para meninas e muito mais.
Mensagens da parte de Deus do Rev. Renato
Porpino, Leninha Maia, Sem. Jérson e Diác.
Miguel Camboim. Muitos atendimentos
individuais durante o acampamento.
Adolescentes se rendendo a Cristo. Nosso
maior objetivo é que eles conheçam mais e
mais do Senhor Jesus e que suas vidas
sejam para glória de Deus em todos os
lugares que Deus os enviar. Agradecemos
de coração a todos que nos ajudaram
doando bolsas para que pudéssemos levar
todos os adolescentes. Muitos foram
abençoados! Louvado seja o nome de
Jesus! Isso é Missões! De coração toda UPA
agradece o carinho da Igreja em investir
nesta idade tão importante que refletirá por
toda a vida. Nosso carinho e gratidão a
todos que nos ajudaram.

PA C ( P a i s d e A d o l e s c e n t e s
Comprometidos)
Dia 5 de abril (domingo), às 17h 30min,
vamos ter o nosso primeiro encontro do ano
para Pais e Responsáveis de adolescentes
aqui na Igreja. Será uma alegria estarmos
juntos onde teremos uma palavra,
conheceremos a agenda da UPA Rio e nos
confraternizaremos. Maiores informações
com Leninha ou Zoraya.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 08 Mar 2020 - 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.

estacionamento da Igreja ou
junto à entrada principal,
evitando ficar expostos na rua.
Campanha de Ajuda aos
Desabrigados: Encontra-se encartado ao boletim
um resumo de informações sobre esta campanha,
e nos cultos estaremos divulgando vídeo sobre as
entregas. Segue abaixo um Resumo Financeiro da
Campanha, destacando a grande participação da
Catedral e de seus Membros com quase 65% das
doações. O saldo final será destinado a futuras
ações similares.

Próxima Semana:
Dom 15 Mar 2020 - Equipe C:
Tiago Trindade, Sérgio Santos, Adeclen Santos
Luiz Henrique, Elizabeth Sabino, Paulo Freitas,
Jerson Neto, Pedro Henrique (Púlpito 08h),
João Márcio e Marcelo Freitas.
Púlpito 08h: Pedro Henrique,
Púlpito 10:30h: João Márcio,
Púlpito 19h: Marcelo Freitas.

SAF - Sociedade Feminina Auxiliadora

Segurança: Apesar da presença regular de
policiamento do Centro Presente, o entorno da
Igreja aos domingos fica bastante deserto. Visando
preservar sua segurança, solicitamos aos irmãos
que procurem se deslocar em grupos para os
pontos de ônibus, e que ao solicitar transporte
particular que solicitem o embarque no

Comemoração do Aniversário 122 anos SAF dia 12, quinta - feira, das 9h30 às 16h30. Louvor ,
Comunhão, Palestra, Dinâmica, Almoço,
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Confraternização. Não fique de fora! Venha
participar! Passe o dia conosco, vai ser bênção!
Culto de Louvor - dia 22, domingo, às 19h.
Venha Agradecer pelos 122 anos da SAF RIO.
Reunião com as coordenadoras e
secretárias- dia 14, sábado às 9h30 e às
13h30.
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)
Família com Propósito – esta será nossa próxima
reunião, terça-feira, dia 10 de Março de 2020 – 20h,
no Salão Álvaro Reis. Vamos estar juntos, em
oração, comunhão, testemunho e estudo. Há um
propósito divino para sua família. Vamos deixar
diante do Pai todos nossos desejos e anseios mais
íntimos. Programe-se para estar conosco.

70º Encontro de Casais do Cristo – nos dias 03, 04
e 05 de Abril teremos mais um Encontro. Interceda
por esses dias. Ore por cada casal Encontrista. Ore
por cada casal. Encontreiro. Sabemos que Deus fará
maravilhas entre nós.
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será de
06 a 08 de Novembro de 2020. Temos tido
procura, mas ainda temos vagas disponíveis. As
condições de pagamento também são atraentes. O
preletor, Dr. Roberto Aylmer, trará uma palavra
especial a cada casal presente. Um verdadeiro
investimento no seu casamento. Maiores
informações com o casal procurador – Cleide e
Gouvêa.
Coral Edineia Bastos – Estamos retornando aos
nossos ensaios e convocamos os Encontreiros a
participar do coral do ECCC que há mais de 25
anos tem adorado ao Senhor com louvores.
Procure Camila Bastos para um teste de voz para
todos os naipes. Vamos colocar nossos talentos a
serviço do Senhor
Pesquisa de Opinião – Já respondeu a sua? Ainda
não? Então procure a diretoria, pegue a sua e
preencha na nossa reunião de terça-feira, dia 10 de
5 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
Março. Ao respondê-la, você ajudará a
identificar pontos importantes para o ECCC
fazer as alterações necessárias. Contamos com
você.
Aniversário de Bodas – Parabéns por mais um
ano de abençoada união! Deus cubra cada casal
com toda a sorte de bênçãos e que as alianças se
fortaleçam com o passar dos anos. O Encontro de
Casais com Cristo se alegra nesta data!

louvarmos ao Senhor. Deseja participar?
Fale com o regente Ilen Vargas e seja muito
bem- vindo!
O nosso Bazar foi transferido para o dia
05/04/20, estamos recebendo doações de
roupas, sapatos, bijouterias, em prol do nosso
acampamento de Páscoa. Participe!!
UPH - União Presbiteriana de Homens

Movimento Oásis
Oração: na semana passada tivemos a nossa
reunião de oração! Foi uma bênção! Não perca
as próximas!
Hoje, às 16h, no salão Álvaro Reis, convidamos
você e amados , para participarem da nossa tarde
devocional. Teremos a ministração do Seminarista
diácono Jérson Neto, que também conduzira o
louvor. Venha!! Integre-se !!! Participe!! Colabore,
com um delicioso prato de doce ou salgado, para o
lanche da comunhão.
Semana Santa no AVB!!! Inscrições
abertas!!! O Movimento Oásis convida você,
sua família e amigos para ouvir a palavra e
confraternizar na Semana Santa.. Participe com
o Investimento de R$360,00, à vista ou
parcelado em 02 vezes. Março, Abril. Você vai
de carro? Aproveite a oferta e pague somente
R$300,00. Você não pode faltar!!!!
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
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Devocional: nosso próximo encontro é no
domingo que vem: reunião devocional da UPH!
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô: Hoje não teremos nossa devocional,
pois o culto será ministrado pela nossa Upa!
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 com a gente e aprender
sobre esse “Remonstrance”. Será no dia 15/03,
às 09h.
Dúvidas? Entre em contato conosco através de
nossas redes sociais
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio

Catedral

Temáticas

Presbiteriana do Rio de Janeiro

Classe

Tema

Local

Cecília Siqueira

“O Cristão e
a Santificação”

Templo

Dolores Silva

O Desafio de
ser Igreja

Família

Vida abundante.
Vivendo e aprendendo.

Sala
Myrian Duffrayer

Pb. Paulo Raposo,
Dc. Mário Sérgio
e Equipe de Casais

Integração

Confissão de Fé
de Westminster

Sala 2º Andar
(sala da UPH)
Edifício Antônio Trajano

Pb. Carlos Soares,
Ranilton, Vera
e Jamile

Jovens

Verdades
Essenciais

Sala 301
Edifício Antônio Trajano

Pb. Denilson, Dc. Will
e Vânia

John Knox

Catecismo Nova Cidade
(New City catechism)

Sala 3º Andar
Edifício Antônio Trajano

José Manoel
da Conceição

Evangelhos

Sala do Conselho
Edifício Simonton

Pb. Guilherme Sayão,
Dc. Jonas e Paulo Vendrami

Catecúmenos
(Novos Membros)

Doutrinas básicas e
fundamentais da fé cristã.

Sala da SAF
Edifício Simonton

Pb Dário Porto, Diác.
Carlos Candido e
Tiago Martins

Rev.
Amantino Vassão

Estudo do Livro
de Atos dos Apóstolos

Sala 302
Edifício Antônio Trajano

Pb Ribamar,
Pb Roberto Marinho
e Paulo Sathler

Entrada do Templo
(à esquerda)

Dirija-se a uma das salas indicadas e matricule-se na Classe cujo tema for do seu agrado.

Facilitadores
Rev. Isaías, Pb. Iaco,
Pb. Maurício e
Dc. Péricles
Pb. Olympio Bezerra,
Adriana Maia,
Raquel Nascimento e
Sérgio Augusto

Margarete,
Dc. Tiago Castilho
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Culto Devocional - 8h

#liturgia

ADORE COM FERVOR

MEDITE NA PALAVRA

Prelúdio
Chamada à adoração
Dirigente: “Evidentemente, grande é o
mistério da piedade: Aquele que foi
manifestado na carne foi justificado em
espírito, contemplado por anjos, pregado
entre os gentios, crido no mundo, recebido
na glória.” (I Tm 3.16)

Leitura Bíblica: Jo 6.48-51 - Presb. Maurício
Buraseska

Congregação: “Que nos salvou e nos chamou
com santa vocação; não segundo as nossas
obras, mas conforme a sua própria
determinação e graça que nos foi dada em
Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e
manifestada, agora, pelo aparecimento de
nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só
destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a
imortalidade, mediante o evangelho.”
(II Tm 1.9-10).
Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27)
10 HNC - A Criação e seu Criador
1ª e 3ª estrofes
Oração de adoração
CONSAGRE COM GRATIDÃO
110-A HNC - Crer e Observar
1ª e 3ª Estrofes
Oração de consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria
Pastorais
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Grupo Vocal
Mensagem: Reverendo Isaías Cavalcanti
ORE COM FÉ
Motivos de oração
Grupo Vocal
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“EM MEMÓRIA DE MIM”
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:
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.

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

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.

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.

4. Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

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.

Minstração do Vinho:
157 HNC - Segurança em Cristo”
Cântico - Alto Preço
Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um, meu irmão;

SIRVA COM ALEGRIA
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Anotações

e reflexões
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio

#liturgia

II – CONSAGRAÇÃO
I – ADORAÇÃO

ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.
Litania de Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias, eu vi
o Senhor assentado sobre um alto e sublime
trono, e as abas de suas vestes enchiam o
templo..” (Is 6.1)
Mulheres: “Serafins estavam por cima dele;
cada um tinha seis asas: com duas cobria o
rosto, com duas cobria os seus pés e com
duas voava.. ” (Is 6.2)

ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.
Leitura Uníssona: “Riquezas e glória vêm de
ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há
força e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu
povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de ti, e das tuas mãos to damos.”
(I Cr 29.12-14)
49 HNC – “Sempre Vencendo.”

Homens: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o SENHOR
dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua
glória.” (Is 6.3)
Coral: “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de
receber a glória, a honra e o poder, porque
todas as coisas tu criaste, sim, por causa da
tua vontade vieram a existir e foram criadas.”
(Ap 4.11)
Todos: “E os quatro seres viventes, tendo cada
um deles, respectivamente, seis asas, estão
cheios de olhos, ao redor e por dentro; não
têm descanso, nem de dia nem de noite,
proclamando: Santo, Santo, Santo é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que
era, que é e que há de vir.” (Ap 4.8)
11HNC - Tríndade Santíssima”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
10 - Boletim Dominical

79 HNC – “Glória ao Salvador”
Oração de Consagração: Diác. Jorge
Camacho
Pastorais
III - CONTRIÇÃO
ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.
Dirigente: “Assim diz o SENHOR que faz estas
coisas, o SENHOR que as forma para as
estabelecer. SENHOR é o seu nome.”
(Jr 33.2)
Congregação: “Eu irei adiante de ti,
endireitarei os caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze e
despedaçarei as trancas de ferro.” (Is 45.2)
Todas: “Dar-te-ei os tesouros escondidos e as
riquezas encobertas, para que saibas que eu

sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama
pelo teu nome.” (Is 45.3)

V – DEDICAÇÃO
ATO DE SERVIR COM ALEGRIA.

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – DEDICAÇÃO
ATO DE CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.
Leitura Bíblica: Presb. Newton Alvarez
Coral Canuto Regis
Mensagem: Reverendo Renato Porpino

Cântico - Aquele que tem...
Aquele que tem
Os meus mandamentos
E os guarda,
Este é o que me ama! (bis)
E aquele que me ama
Será amado por meu Pai,
E eu também o amarei
E me manifestarei a ele!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

e reflexões

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: "Pai Nosso."
“O POVO DE DEUS CELEBRA...”
I – COM LOUVOR E ADORAÇÃO

#liturgia

Eu fico ao ouvir Teu nome!
Jesus, Teu nome é força,
É fôlego de vida,
Misteriosa Água Viva!
Cântico - Se Não For Pra te Adorar

Convite à adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei
o teu nome para todo o sempre.” (Sl 145.1)
Mulheres: “Todos os dias te bendirei e louvarei o
teu nome para todo o sempre.” (Sl 145.2)
Homens: “Grande é o SENHOR e mui digno de ser
louvado; a sua grandeza é insondável.” (Sl 145.3)
Dirigente: “Uma geração louvará a outra geração
as tuas obras e anunciará os teus poderosos
feitos.” (Sl 145.4)
Todos: “Meditarei no glorioso esplendor da tua
majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do
poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua
grandeza.” (Sl 145. 5-6)

Diante do trono, Senhor,
Quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor,
Quero levar meu sacrifício de louvor.
As minhas mãos levantar,
Tua beleza, então, contemplar,
E com meus lábios declarar toda minha
adoração!
Se não for pra te adorar, para que nasci?
Se não for pra te servir, por que estou aqui?
Sim, eu quero te adorar, te adorar,
Senhor, estou aqui!
Oração de Adoração

Cântico - Canção do Apocalipse

II – COM GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO.

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.

Leitura Uníssona: “ Estando Jesus a observar, viu
os ricos lançarem suas ofertas no gazofilácio.
Viu também certa viúva pobre lançar ali duas
pequenas moedas; e disse: Verdadeiramente,
vos digo que esta viúva pobre deu mais do que
todos. Porque todos estes deram como oferta
daquilo que lhes sobrava; esta, porém, da sua
pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu
sustento.” (Lc 21. 1-4)

Ao único Rei eternamente
Maravilhado, extasiado
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Cântico - Reina em Mim
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!
Reina em mim com Teu poder,

Sobre a escuridão,
Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vem reinar de novo em mim!
Oração de Consagração: Diác. Paulo Bruno
Pastorais
III – EM CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO.
Leitura Uníssona: “Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu
Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em
secreto, te recompensará. E, orando, não useis de
vãs repetições, como os gentios; porque
presumem que pelo seu muito falar serão
ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes
necessidade, antes que lho peçais..”(Mt 6.6-8)
Motivos de Oração
Cântico - O Nome de Jesus
Em teus braços eu vou me entregar,
Os meus medos eu deixo aos pés do altar.
Todos os planos meus, hoje eu entrego a ti.
Toma o teu lugar, Tu és bem-vindo aqui!
Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar.
Em tua presença vou me derramar e declarar
que és Santo, Deus.
O som do céu vamos ouvir,
Sopra teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar o único nome que salva: Jesus!
O nome de Jesus! O nome de Jesus!
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EM MEDITAÇÃO NA PALAVRA.
Leitura Bíblica: Presbítero Olympio Bezerra
Cântico - Teu Santo Nome
Todo ser que vive louve o nome do Senhor!
Toda criatura se derrame aos Seus pés.
Ao som da Sua voz o universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou!
E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim,
confessarei
Que céus e terra passarão, mas o Teu nome é
eterno!
Todo joelho dobrará, ao ouvir Teu nome,
Teu Santo nome!
Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome,
Teu Santo nome!
Mensagem: Mis. Leninha Maia
V – NA DEDICAÇÃO EM SERVIR
Cântico: "A Melhor Parte"
Estar contigo, mergulhar, ouvir tua voz, te
conhecer.
Meu amigo, você me abraçou, minha justiça,
você me libertou.
Pra onde eu irei sem ti?
Eu escolho você, a melhor parte.
Eu escolho te ver, e estar aos teus pés, Jesus.
Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus.
Nada vai me separar do teu perfeito amor por mim.
Nada vai me afastar da tua imensa graça!
E o que eu tenho pra te dar, diante do que fez por
mim:
Me rendo aos teus pés! me rendo aos teus pés!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "O Teu Amor"
Recessional
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Diác. Albino de Amorim Leite, Ana Clara Pinto de Apocalypses Cordeiro, Cleantho
Fialho Viana, Elias Santos Silva, Ignácio Cezário da Paz Junior, Márcio Tavares Retamero
da Silva, Mariá da Conceição da Silva Porto, Miguel Cândido da Costa Júnior, Pedro
Aurélio Trece Almeida, Rebeca Martins de Lima, Thaynara Botelho Cabral;
Seg 09: Alice Franssen da Costa, Antoônio dos Santos Penna, Fátima Martins da Silva,
Martiniana Lima Santiago, Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho, Thales Bastos Mattos
dos Santos;
Ter 10: Angela Leite Fernandes Caseira, Arthur Tavares Pereira dos Santos Motta, George
Eike Espírito Santo P. Souza Filardi, Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza,
Romero Teixeira dos Santos, Rosane Perez Faillace;
Qua 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, Débora Mury
Alves Chueiri, Gisselle de Carvalho França Buraseska, Haydira de Cássia Serra de Melo
Reis, Luana Brandão da Cunha, Maria Luíza Seixas Moreira, Théo Luiz de Mattos Couto
de Souza, Victor Leadebal Freitas;
Qui 12: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo, Gustavo Miranda de Freitas, Lauriane Marinho
Candeco, Neíde Neves de Campos, Renata Rodrigues Pinto Falqueto;
Sext 13: Marcos Antônio do Rosário Cordeiro, Maria da Penha de Mendonça;
Sáb 14: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro,
Carmen Lúcia Pinho Gomes, Dina Cavalcanti Alvares, Hannah Lúcia Duarte de Oliveira
Conceição, Jandyra Soares de Carvalho, Lenira Simões

#de casamento
Terça 11: Diác. Sérgio de Oliveira e Evódia Ribeiro de Oliveira, Eliana Maria
Amarante e Nelson Pinto da Costa, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha e Ada
Alves de Souza da Cunha;
Quarta 12: Presb. Luís Monteiro da Costa e Maria de Jesus Barros Monteiro;
Quinta 13: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Ribeiro de Souza;
Sexta 14: Severino Dutra Fialho de Vasconcelos e Maria de Lourdes S.
Vasconcelos, Paulo Vendrami e Irene Vieira de Sá Vendrami.

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

14 - Boletim Dominical

#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

#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. Mário Freitas;
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).

Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
Próximo Domingo: Sônia Cruz, Lícia Barbosa e Andrea Simões. Noite: Vera Lúcia e Silvio
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#equipe ministerial

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

Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Candido Bezerra,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Sérgio Dias dos Santos,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Walter Cascardo Carneiro,
Willians Silva de Almeida Araújo.
Auxiliares de Diaconia:
Amália Maria da Costa Sena,
Elizabeth Sabino dos Santos,
Iracema Perciliana Maia Ferreira,
Lilian Mary Canto Costa,
Rejane Costa Queiroz,
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite,
Jerson Costa Ferreira,
-Plantação de Igrejas:
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ,
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE,
Almino Afonso-RN,
Manari-PE,
Santa Cruz do Sul-RS,
Pedro Juan Caballero- Paraguai.
Missionários no Campo:
Luiz Fernando Gomes (Portugal),
R e v. A n d r é A u r e l i a n o
(Amazonas).
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#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

Mulheres Empoderadas
Ser poderoso ou poderosa é deter em si mesmo poder para realizar algo. Em
contrapartida, ser empoderado ou ser empoderada é receber poder de alguém,
provavelmente para realizar algo. Poucas expressões modernas poderiam fazer tanto
sentido para nós, mulheres cristãs, como esta. Quem é empoderada recebeu poder de
alguém. Somente um Deus Todo-Poderoso pode empoderar, de fato, uma mulher. Nos
nossos dias, em meio às inúmeras falácias que oprimem nosso coração e geram tanta
frustração ao definir que precisamos de notoriedade e conquistas de destaque para ser
alguém de valor, é um imenso alívio saber que o que mais importa para Deus não é a nossa
performance na carreira profissional, na nossa arrancada ministerial, ou mesmo nosso
desempenho como pilar fundamental da família. O que mais importa para Deus é nossa
caminhada individual com Ele; e é a partir dela que todas as outras coisas vão,
eventualmente, se desdobrar.
Quantas mulheres são vítimas do sofisma de que existe uma vocação
especial que estão sendo impedidas de viver e por isso se sentem infelizes... A nossa
verdadeira vocação é a vocação da realidade. É nela que glorificamos a Deus. Aí,
exatamente onde você está, onde a soberania de Deus a colocou, na sua circunstância
singular, seja você enfermeira, estudante, advogada, embaixadora, professora de EBD,
mãe, astronauta da NASA, executiva de multinacional, comerciária, não importa... apenas
seja o melhor que você puder no exercício dessa função que Deus colocou em suas mãos
no dia de hoje. Todos os lugares por onde transitamos precisam do toque de Deus;
precisam do testemunho vivo de mulheres fortes, corajosas, comprometidas com Deus,
que testemunhem com a própria vida e atuem na sociedade promovendo o Reino de Deus
nesta terra.
O maior desafio dessa nossa vocação da realidade não é virar CEO de lugar
algum, não é conquistarmos reconhecimento mundial. Nosso maior desafio é vencermos a
nós mesmas. Vencermos nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa preguiça,
nossa ira, nossa impaciência... O Espírito do Deus Altíssimo deseja lhe auxiliar para que
você desenvolva ao máximo todas as suas potencialidades, a fim de que se cumpram os
propósitos do Pai para sua vida e você se torne a melhor versão de si mesma, seja qual for
sua vocação. É preciso ser muito empoderada para viver essa transformação. É preciso
muito poder do alto para negarmos a nós mesmas e atendermos ao chamado de Jesus de
enfrentarmos nossa cruz e o seguirmos com inteireza.
Nossa cruz não é o patriarcado, minha irmã. Nossa cruz somos nós mesmas.
Nossa cruz é vencer nosso culto ao nosso próprio ego, nossa dificuldade de admitirmos
nossos erros, de perdoarmos os outros, de sermos seguidoras genuínas de Jesus e
mantermos nossos olhos no alto, na eternidade; de entendermos que o sentido da vida é
entregá-la para servir a outros e não a nós mesmas, como fez o nosso Mestre. E o mais
sobrenatural nesse processo é que quanto mais fazemos isso, tanto mais nos encontramos
com o sentido da vida. Nossa realização pessoal, nosso anseio por sermos reconhecidas,
valorizadas, amadas, respeitadas é suprido na medida em que nos sentimos de algum
modo, úteis para os que nos cercam, úteis para o mundo, não é mesmo? Isso é servir.
Esse é o chamado. E quanto mais vivemos esse chamado de doação e serviço, mais nos
sentimos plenas em nossa essência singular. Tudo isso me faz crer que o caminho da nossa
realização pessoal, o caminho da nossa satisfação enquanto mulheres é, basicamente, o
caminho que Jesus nos ensinou: servir aos outros com amor, com intensidade, com a
própria vida. E é preciso ser muito empoderada para ser capaz de amar nesta medida.
Mulher, a cruz já te empoderou. Quão diferente seria esse mundo se nós,
mulheres cristãs, lançássemos mão de todo poder do alto que já recebemos e vivêssemos
nessa terra a cultura do céu... Debaixo da direção do Espírito de Deus é possível viver uma
vida extraordinária no cotidiano ordinário. Viva o extraordinário no dia-a-dia, faça a
diferença! Por quantas mudanças você ainda precisa passar para ser a expressão de um
Deus que preza pela verdade, pela honestidade, pela compaixão, pela bondade? Para ser
uma referência de ética, honestidade, domínio próprio, temperança e excelência na sua
empresa, na sua casa, na sua faculdade? Quando você se levantará para ser a manifestação
viva do Reino de amor e verdade daquele que sendo Deus, escolheu se esvaziar e entregar a
própria vida em amor? Lance mão de todo poder que já foi concedido a você e viva sua
vocação em Deus. Ele já lhe revestiu de poder do alto para que você floresça. Esteja onde
estiver, você é a única Bíblia que muitos vão ler!
Silvana Floresta

