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Ide,

portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
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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

Lute como uma garota

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

Se você perguntar às pessoas comuns o que é a causa feminista,
elas dirão que é sobre as mulheres serem iguais aos homens - sobre garantir
que não sejamos tratadas como cidadãs de segunda classe. Que pessoa sã
discordaria, certo? Mas, há mais nos bastidores do que essa afirmação aparenta
em princípio.
A ideia de que as mulheres são iguais aos homens não é uma ideia
feminista; é uma ideia cristã. O apóstolo Paulo disse isso muito antes do início
do movimento feminista, quando nos ensinou que em Cristo não há judeu nem
grego, escravo nem livre, homem ou mulher (Gálatas 3:28). Vemos relatos
todos os dias como sociedades não convertidas tratam mal suas mulheres, com
apedrejamentos e punições por se defenderem de um estupro, por exemplo.
Mulheres sendo tratadas com respeito são frutos que crescem em um tipo de
árvore, e essa árvore é uma cruz. Como cristãos acreditamos que as mulheres
são iguais aos homens e esse é um dos nossos diferenciais.
Mas o que é igualdade? O que "igual" realmente significa? Significa
"o mesmo"? Deus criou mulheres e homens, dois sexos diferentes - com forças
diferentes, habilidades diferentes e, sim, tarefas diferentes. Homens e mulheres
foram criados por Deus para serem iguais em valor, mas diferentes em papéis.
Deus não nos projetou para sermos idênticos, se assim fosse Ele poderia ter
criado um único ser no lugar de dois gêneros diferentes. Uma colher é diferente
de uma faca, e reconhecemos isto sem dizer que um é melhor que o outro. Afinal
de contas, melhor em quê? Se você quiser tomar uma sopa, terá dificuldades
com uma faca e terá problemas semelhantes ao tentar cortar uma carne com uma
colher. Uma colher deve ser avaliada de acordo com os padrões do que faz uma
boa colher, e a faca deve ser julgada em seus próprios termos.
As mulheres são diferentes dos homens e, portanto, devem ser
sustentadas pelos padrões do que faz uma mulher ser excelente, julgada em
nossos próprios termos. Uma mulher admirável e de alto desempenho parece
diferente de um homem admirável e de alto desempenho, e ela realizará coisas
diferentes.
O mundo caminha para padrões, categorias e julgamentos
exatamente iguais para homens e mulheres. Mas aqui está o problema: os
padrões que estão sendo aplicados a todos são os que sempre foram aplicados
aos homens. Há uma insistência em que agora os padrões masculinos de
conquista sejam impostos às mulheres. Longe de libertar as mulheres, essa
atitude remove nosso potencial de verdadeira excelência. Nos impede de buscar
o nosso diferencial, aquilo que nos faz únicas e imprescindíveis no nosso
cotidiano e em nossa missão como cristãs.
Nós cristãos, particularmente mulheres cristãs, precisamos lutar para recuperar
a ideia de excelência feminina. Com muita frequência, adotamos o estereótipo e
a persona de “pequena mulher indefesa e delicada”, pensando que é assim que é
ser feminina. Mas, precisamos estudar nossas Bíblias para aprender o que Deus
quer de nós mulheres e como as nossas particularidades podem servir ao Reino
de Deus. Não fomos colocadas em nossas casas, igrejas e cidades para disputar
com os homens, mas para junto com eles, trabalharmos em equipe, para a honra
e glória de Deus.
Lute como uma garota... ombro a ombro com os garotos.
Raquel Correia
>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e
Facebook: @umpri

#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.

A melhor resposta:
devoção
Uma das mais importantes obras
cristãs de todos os tempos é o livro do monge
alemão Tomás Kempis (1380-1471). Apesar
de seu impregnado apreço pela “missa
católica”, o monge alemão fez parte de um
movimento de espiritualidade no final da
Idade Média, conhecido como “Devotio
Moderna”.
A “Devotio Moderna” era um clamor
de pessoas piedosas que desejam uma
verdadeira vida cristã, centrada no exemplo
máximo de Cristo e na aproximação real do
homem com Deus. Tomás Kempis, enfatizou
essa busca na sua obra prima, o livro A
Imitação de Cristo, perseguindo duas
principais ênfases: a) priorizar no coração as
realidades eternas; b) estabelecer um laço de
comunhão com Cristo nas coisas práticas do
dia a dia.
Na época da Reforma Protestante,
muitos protestantes se interessaram pela obra
de Kempis, entre eles, João Calvino. Afinal, as
bases mais importantes do movimento
protestante buscavam exatamente a mesma
coisa, isto é, uma vida cristã, mais bíblica e
parecida com Cristo.
Sem dúvida, a leitura de uma obra
deste quilate nos faz pensar melhor sobre as
nossas presunçosas pretensões e meditar a
respeito da importância de uma vida simples.
No capítulo 2, cujo título é “Do Humilde
Pensar de Si Mesmo”, Kempis nos faz olhar
para nós e os outros de uma maneira diferente:
“Não há melhor e mais útil estudo que se
conhecer perfeitamente e desprezar-se a si

#editorial
mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem
e favoravelmente dos outros, prova é de
grande sabedoria e perfeição. Ainda quando
vejas alguém pecar publicamente ou cometer
faltas graves, nem por isso te deves julgar
melhor, pois não sabes quanto tempo poderás
perseverar no bem. Nós todos somos fracos,
mas a ninguém deves considerar mais fraco
que a ti mesmo”. (KEMPIS, 2.III).
Imitar a Cristo é o que o apóstolo
Paulo anunciou como um alvo existencial
supremo, quando falou aos Gálatas o que
esperava do resultado do seu ministério para
com aquela igreja: “... meus filhos, por quem,
de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo
formado em vós” (Gl 4.19). Ou quando falou
aos Efésios sobre o alvo que deveria dominar
toda a mente humana: “Até que cheguemos à
unidade da fé e do pleno conhecimento do
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef
4.13). Paulo colocava esse desafio para a
Igreja e para si mesmo: “Sede meus
imitadores, como também eu sou de Cristo”
(1Co 11.1).
Aqui em nossa Igreja, temos sido
desafiados a caminhar como imitadores de
Cristo. Precisamos evidenciar, em todas as
áreas de nossa vida, os valores do Evangelho.
Ore agora e peça ao Senhor para mostrar a
você o que há em seu coração que entristece o
Espírito Santo. E, uma vez percebido o pecado,
aproxime-se de Jesus, arrependa-se, clame
por perdão, ajuste-se e abandone o equívoco,
pois esse exercício constitui uma das partes
mais importantes de nossa devoção.

Rev. Renato Porpino
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#notícias gerais
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 prejudicadas 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 dessa 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)
Ministério de Intercessão
Convida à Igreja para a vigília no
próximo dia 27/03/20 (sexta-feira), das
18:00 às 24:00 h.
O tema é: NECESSITAMOS DE
AVIVAMENTO! "Tenho ouvido, ó SENHOR,
as tuas declarações, e me sinto alarmado;
aviva a tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos
anos, e, no decurso dos anos, faze-a
conhecida; na tua ira, lembra-te da
misericórdia." Habacuque 3.2. Venha
perseverar em oração conosco!
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Introdução ao Hebraico Bíblico
Inscrições encerrando esta
semana - 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. As
inscrições poderão ser feitas de 8 a 18 de
Março, por meio do endereço eletrônico
ebd@catedralrio.org.br, informando o
Nome completo, e-mail e Tel. celular, ou no
15 de março com os secretários nas
Classes, e/ou na Secretaria da EBD. Será
fornecido Certificado de Participação, por
e-mail.
Equipe de Recepção
Atenção, você que faz parte da
nossa equipe de recepção ao visitante, está
convidado a participar da nossa reunião, e
aqueles que quiserem fazer parte, também
estão convidados.
A reunião acontecerá no dia
24/03/2020, terça-feira, às 15:00h, na sala
Mirian Duffrayer, onde trataremos da escala
referente aos meses de: maio, junho e
jullho. Venha participar desta grande obra,
sua presença é muito importante.

#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), Sílvio Correia (Pós
Cirúrgico), Lorena Rosa e Juny Boechat

Seg 16: Jó 38.1-18 - Maravilhas em foco
Ter 17: Efésios 4.22-32 - Sussurrando palavras
Qua 18: Neemias 8.5-12 - Cartas para casa
Qui 19: Salmo 118. 1-14, 26-29 - A arte da gratidão
Sex 20: Eclesiastes 3.1-11 - Uma boa estação
Sáb 21: Mateus 14:25-33 - Andando sobre a água
Dom 22: Salmo 79:8-13 - Transmitindo o legado

#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: Pb. Maurício Buraseska;
10h30min: Rev. Renato Porpino
19 horas: Keila Bastos Monteiro
(Vice-Presidente da Região
Sudeste/Norte da NSAFs

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 Corrêa (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: Cidinha Pereira, Theresinha Pereira, Amália Sena. Noite: Valéria Gorne
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Sáb 14: Presb. Luís Monteiro da Costa, Nely Pereira Teixeira, Viviane Santos de Jesus;
Hoje: Ana Maria Chindelar Ferreira de Sá, Carlos Alberto Guerrese, Chloé Tompson
Machado, Ilene Marinho Riitano, Ivan Luís Teixeira, Luiz Carlos Andrade Gomes, Luiz
Carlos Ubaldo;
Seg 16: Ana Carolina Domingues Lima, Cíntia Caetano Ladeira, Fernanda Abrantes
Huguenim, Giselle Clara Araújo Maguela, Haydee Neves Ferreira, Nélia Fernandes
Machado, Diác. Paulo de Castro Freitas;
Ter 17: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, José Celso Neves Barreto, Diác.
Ricardo Dowsley Fernandes;
Qua 18: Bernardo de Paula Rebouças da Costa, Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Denize
Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas, Gilberto de Oliveira, Hugo Viana Martins,
Lucimar Santos de Araújo, Marco Aurélio Rodrigues de Brito, Maria de Fátima Duarte da
Silva;
Qui 19: Ana Graice de Souza Ferreira, Gilza Nunes de Oliveira Souza, Nadir Alves Ferreira,
Walfrido Souto Maior Monteiro, William Torres Fernandes;
Sext 20: Cláudia Cruz Soares da Silva, Elizabeth Gomes da Costa, Diác. Filipe Agum de
Campos, Hélio Machado, Joaquim da Costa Pereira da Silva, Sandra de Cássia Gama
dos Santos, Telma Pereira de Miranda Gomes;
Sáb 21: Arthur Guimarães Capelli, Maria José Andrade Maciel, Nely da Silva Abdo.

#de casamento
Hoje: Diác. Albino de Amorim Leite e Adolphina Pinheiro Leite;
Segunda16: Alexandre Figueiredo Simões e Susana Balmant Emerique Simões;
Terça 17: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra;
Quarta 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá;
Quinta 19: Marília Villaça Simões de Abreu e Carlos Américo de Abreu;
Sexta 20: Reubem Luiz Moreira Faria e Mônica Faria Baptista;
Sábado 21: Reinaldo Luz Cêia de Souza e Tânia Mara Duarte Cabral de Souza,
Édison Vieira Pinheiro e Cláudia Fernandes Duarte.

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

14 - Boletim Dominical

" R e u n i r- s e é u m
começo; manter-se
juntos é progresso;
trabalhar juntos é sucesso!"
A frase nos faz lembrar dos nossos
Pequenos Grupos - ECOS. Há 5 anos
começamos a nos reunir. Nossos encontros
semanais têm se mantido e o trabalho
continua. Que o sucesso seja aos olhos do
Senhor! A Deus toda honra!
Há um ECOS para cada membro e
visitante. Venha participar deste Ministério.
Nossos contatos: 98193.9584 ou
PAC (Pais de Adolescentes
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. Teremos uma
palavra, conheceremos a agenda da UPA
Rio e nos confraternizaremos. Maiores
informações com Leninha ou Zoraya.
Projeto Vida e Fé!
Retorna na próxima quinta-feira, dia 19, às
19 horas. Adoração, louvor, comunhão e
crescimento espiritual! A palavra de Deus
será ministrada pelo pastor Tiago Mattes.
Venha com a sua família e convide parentes
e amigos. Ponha na agenda! Registre no
coração! “A Vida vivida pela fé tem perfil de
eternidade!”

No 4o com Deus - Voltamos!
"Saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe
devia cem denários; e, agarrando-o, o
sufocava, dizendo: Paga-me o que me
deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe
aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo,
e te pagarei. Ele, entretanto, não quis; antes,
indo-se, o lançou na prisão, até que
saldasse a dívida. (Mt 15.28-30)
Já ouviu falar de Pollyanna? É um
romance de 1913, de Eleanor H. Porter, que
descreve uma garota que faz o "jogo da
felicidade" ("gladness game") - ela tinha o
hábito de encontrar algo de que se alegrar
em todas as situações.
É ótimo conviver com pessoas
leves e otimistas, que levam a vida com
suavidade, são motivadoras e sempre estão
bem-humoradas. Um denário equivale a um
dia de trabalho. Na Parábola de Jesus, o
servo devia ao seu senhor 10 mil denários,
algo em torno de 27 anos de trabalho.
Imagine se aquele tipo de pessoa tipo
Pollyanna ou qualquer um, acordasse e
descobrisse que tem uma dívida triplicada,
que não pode explicar de onde surgiu e que
não terá como pagar? Seria leve, de bom
humor ou engraçado?
«QUAL É A GRAÇA?" É o tema que
inaugura a 8ª Temporada, em 22MAR às 17h
no SAR. Agende esta data para o No 4o com
Deus, "o melhor lugar para se estar."
Notas para o boletim dominical
Você já sabe! O prazo limite para
envio de notas a publicar no boletim é
impreterivelmente às12h das quartasfeiras, a exceção dar-se-á apenas nos casos
excepcionais de feriados. Portanto, leve em
consideração e observe.

#sociedades
e ministérios

V – COMUNHÃO
COM O SALVADOR
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:

Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal:
Dom. 15 Mar 20 - Equipe C:
Tiago Trindade, Sérgio Santos, Adeclen Santos,
Luiz Henrique, Elizabeth Sabino, Paulo Freitas,
Jérson Neto, Pedro Henrique, João Márcio e
Marcelo Freitas. Quinta-feira 19 Mar 20 – Culto
Vida e Fé - Todos da equipe!
Púlpito 08h: Pedro Henrique,
Púlpito 10:30h: João Márcio,
Púlpito 19h: Marcelo Freitas.
Próxima Semana:
Dom 22 Mar 20 - Equipe D:
João Henrique, Thiago Castilho, Willians Araújo,
Carlos Candido, Rejane Queiroz, Iracema Ferreira,
Ricardo Dowsley, Pedro Lobo (Púlpito 08h), José
Vinicius (Púlpito 10h30) e Mário Sérgio (Púlpito
19h). - Quinta-feira 26 Mar 20 – Culto Vida e Fé Todos da equipe!
Púlpito 08h: Pedro Lobo,
Púlpito 10:30h: José Vinicius,
Púlpito 19h: Mário Sérgio.
Reunião de Oração - Nossa reunião de oração tem
sido uma bênção! Não perca a oportunidade de
estarmos juntos nos derramando aos pés do Senhor
e agradecendo pelas muitas bênçãos recebidas.
Estaremos reunidos nesta Segunda-feira 16/03, às
19h, na sala da Junta Diaconal.
Segurança: Apesar da presença regular de
policiamento do Centro Presente, o entorno da Igreja
4 - Boletim Dominical

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 estacionamento da Igreja ou junto à
entrada principal, evitando ficar expostos na rua.
Estacionamento - Mais uma vez, pedimos aos
irmãos que tenham atenção ao utilizar o
estacionamento da Igreja, respeitando as vagas e
mantendo o veículo sem o acionamento do freio de
estacionamento, facilitando a saída de outros
veículos nos términos dos cultos. Contamos com a
colaboração de todos!
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer assuntos,
correspondências ou solicitações relacionados a
Junta Diaconal, sejam realizados através do nosso
e-mail oficial: jd@catedralrio.org.br

51 HNC - Cristo Adorado
Cântico - Calmo, Sereno e Tranquilo”
1. Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador!
Só com ele ganhei a vida eterna com Deus.

Ele tomou sobre si as nossas maldições,
Ele sofreu para que tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.
Jesus, Pão da Vida; Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.
Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida, Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!
VI – DEDICAÇÃO
AO SENHOR JESUS.

2. Triste foi sua História:
Levado à cruz sem pecado algum,
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo!
Meu Senhor, o Salvador!
Só com Ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Cântico - Te Agradeço
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Sociedade Auxiliadora Feminina

Ministração do Vinho:

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

107 HNC - Ao Pé da Cruz.
Querida sócia fique atenta para as reuniões da SAF
desta semana :
Deptº Eunice – hoje, às 17h, na sala da Rampa.
Deptº Dorcas – hoje, às 16h, na sala da SAF.
Deptº Ana e Lídia – Dia 18, 4ª feira, às 14h.30, na
Igreja.

Cântico - Cristo Levou Sobre Si
Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

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:
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio:
I – ADORAÇÃO
AO CORDEIRO DE DEUS.
Convite à adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,
pelos profetas,” (Hb1.1)
Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hb 1.2)
Homens: “Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da Majestade, nas
alturas.” (Hb 1.3)
Coral: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre..” (Hb 13.8)
Todos: “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a
Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o
fruto de lábios que confessam o seu nome..”
(Hb 13.15)
52 HNC - Glória e Coroação.
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

#liturgia

aquele que dá semente ao que semeia e pão
para alimento também suprirá e aumentará a
vossa sementeira e multiplicará os frutos da
vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo,
para toda generosidade, a qual faz que, por
nosso intermédio, sejam tributadas graças a
Deus.” (II Co 9. 8,10-11)
61 HNC - Ações de Graças
79 HNC - Glória ao Salvador
Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Freitas
Deptº Ebenézer – dia 18, 4ª feira, às 14:30h, na Igreja.

Pastorais
III – EDIFICAÇÃO

Helen Simonton – dia 19, 5º feira, às 14:30h, na Igreja.

NA PALAVRA DO VERBO DE DEUS.

Deptº Jerusalém – dia 19, 5ª feira, às 14:30h, na
casa da Maria Helena.

Leitura Bíblica: Presbítero Renan Jardim
Coral Canuto Regis

Deptº Maria Reis – dia 19, 5ª feira, às 14:30h, na
casa da Neilde.

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
IV – CONTRIÇÃO

Deptº Ester – dia 21, sábado às 14:30h, na Sala da
SAF. Mentes transformadas pela Adoração.
Seminarista Jérson Neto.

COM O MEDIADOR JESUS CRISTO.

Deptº Ruth Pinho – dia 21, Sábado, às 15h, na
casa de Cláudia Cruz.

Leitura Uníssona: Compadece-te de mim, ó
Deus, segundo a tua benignidade; e,
segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões. Lava-me
completamente da minha iniquidade e
purifica-me do meu pecado. (Sl 51. 1-2)

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, Ora,
12 - Boletim Dominical

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

70º Encontro de Casais com Cristo – está chegando.
Nos dias 03, 04 e 05 de Abril acontecerá mais um
Encontro de Casais com Cristo. Temos visto milagres
acontecerem em cada um dos Encontros, ao longo
destes 30 anos. Com este não será diferente. Pedimos
que toda Igreja esteja em oração. “Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo.” Tiago 5:16

Jejum e Oração – dia 17– 3ª feira, às 8h.
Reunião Inspirativa – dia 21, às 9h, na IP Central
de Bonsucesso. Promoção da Sinodal Rio
Culto ao Senhor pelos 122 anos da SAF próximo Domingo, às 19h. Fique atenta e
compareça!

II – CONSAGRAÇÃO
AO FILHO DE DEUS.

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

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: PROMESSAS DE DEUS
PARA SUA FAMÍLIA
(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)

Primeira Preparatória – com a proximidade do
Encontro, necessitamos estar preparados, pois as lutas
serão grandes, mas as vitórias serão ainda maiores. A
Primeira Preparatória para o 70º ECCC será dia 17 de
Março, às 20h – Salão Álvaro Reis. Você que é padrinho
de um casal, que trabalhará na Equipe Bananal ou na
Equipe RIO, precisa estar presente, para juntos, nos
fortalecermos, fechando todas as brechas. Estejamos a
postos! Não falte.
5 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será de
06 a 08 de Novembro de 2020. O nosso preletor
será Dr. Roberto Aylmer, da Igreja Presbiteriana
Betânia. Serão dias abençoados e de muita alegria
para cada casal. Um verdadeiro investimento no seu
relacionamento. Maiores informações sobre vagas
e forma pagamento com o casal procurador – Cleide
e Gouvêa.
Coral Edineia Bastos – Retornamos e já estamos
ensaiando para participação no 70º ECCC e no culto
de Ações de Graças por ele. Gostaria de participar
deste ministério? Procure Camila Bastos ou João
Bastos para um teste de voz. Vamos colocar nossos
talentos a serviço do Senhor!
Pesquisa de Opinião – Ainda há como responder a
pesquisa de opinião preparada pela Diretoria. O
objetivo é verificar onde podemos melhorar. Pegue
a sua e preencha. Contamos com sua ajuda.
Aniversário de Bodas – O que Deus uniu, nada irá
separar. Rogamos ao Pai de Amor que proteja esta
linda e abençoada história de amor. Parabéns pelo
aniversário de casamento! O ECCC compartilha da
alegria de vocês.
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Dúvidas? Entre em contato conosco através do
e-mail ou redes sociais:
E-mail: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio /
Facebook: facebook.com/Upa-Rio
Movimento Oásis

Semana Santa no AVB!!! O Movimento Oásis
estará recebendo no AVB , no período de 09/04 a
12/04, um Time de Campeões!!! Rev. Renato
Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti e Rev. Evaldo
Beranger e convida você, sua família e amigos para
ouvir a Palavra e de confraternizar na Semana Santa,
no Acampamento Vale de Bênçãos. Contribua com
uma doação de fraldas descartáveis, e material de
higiene, para o Abrigo de Idosos de Bananal.
Participe com o Investimento de R$360,00.
Vigília de oração: Dia 28/03, das 16h às 19h.
Venha orar por sua família, projetos, igreja, país, e
outros motivos, e convidamos a todos vocês, que
participarão do acampamento para juntos
clamarmos ao Senhor pelo nosso acampamento.
Lanche participativo.

que penetrou os céus, conservemos firmes a
nossa confissão. Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em
todas as coisas, à nossa semelhança, mas
sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim
de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião oportuna.
(Hb 4. 14-16)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO
ATO DE CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica: Presb. Peter Tenney
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Mário Freitas

Devô: Hoje será a nossa primeira devocional pós
acampa!! Venha estar com a gente relembrando os
momentos incríveis.
Eba: A Eba está de volta! Hoje será a nossa primeira
aula! Estaremos estudando o primeiro ponto do
calvinismo; não sabe qual é? Então vem e descobre
aqui com a gente. Será às 09h! Não perca!
Ecos: O nosso pequeno grupo já está de volta!
Semanalmente temos nos reunido para estudarmos
mais a palavra de Deus. Venha estar com a gente!
Mais informações procure um membro da diretoria.

Reunião de oração: Você não pode faltar! Venha a
nossas reuniões todas as segundas-feira, às
18:30h!
Ensaio do Grupo de louvor: Toda quarta – feira, às
17h , no templo, nos reunimos para louvarmos ao
Senhor.
Bazar dia 05/04/20, estamos recebendo doações
de roupas, sapatos, bijuterias, em prol do nosso
acampamento de Páscoa. Participe!!

V – DEDICAÇÃO
ATO DE SERVIR COM ALEGRIA.
Cântico - Um Só Rebanho
1. Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!
2. Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
3. Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

e reﬂexões
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO
ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.
Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do
SENHOR, louvai o nome do SENHOR.”
(Sl113.1)
Mulheres: “Bendito seja o nome do SENHOR,
agora e para sempre. ” (Sl 113.2)
Homens: “Do nascimento do sol até ao ocaso,
louvado seja o nome do SENHOR.” (Sl
113.3)
Coral: “Excelso é o SENHOR, acima de todas
as nações, e a sua glória, acima dos céus.”
(Sl 113.4)
Todos: “Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
Porque grande é o SENHOR e mui digno de
ser louvado... ” (Sl 96. 3-4)

corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é
a vida mais do que o alimento, e o corpo,
mais do que as vestes? Observai as aves do
céu: não semeiam, não colhem, nem
ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai
celeste as sustenta. Porventura, não valeis
vós muito mais do que as aves?.”
(Mt 6. 25-26)
Cong.: “E por que andais ansiosos quanto ao
vestuário? Considerai como crescem os
lírios do campo: eles não trabalham, nem
fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer deles. ” (Mt 6. 28-29)
Todos: “Ora, se Deus veste assim a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada
no forno, quanto mais a vós outros, homens
de pequena fé? Buscai, pois, em primeiro
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mt 6. 30 e 33

II –CONSAGRAÇÃO
ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.
Dirigente: “Por isso, vos digo: não andeis
ansiosos pela vossa vida, quanto ao que
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso

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, Diác. Will
e Vânia

John Knox

Catecismo Nova Cidade
(New City catechism)

Sala 3º Andar
Edifício Antônio Trajano

Margarete,
Diác. Tiago Castilho,
Diác. Jonas de Souza e
Diác. Pedro

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

92 HNC – A Fé Contemplada.”

Entrada do Templo
(à esquerda)

93 HNC – Firmeza na Fé
1ª e 2ª Estrofes.

18 HNC - Deus dos Antigos
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

#liturgia

Oração de Consagração: Diác. João Márcio
Pastorais
III - CONTRIÇÃO
ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.
Leitura Uníssona: Tendo, pois, a Jesus, o
Filho de Deus, como grande sumo sacerdote

Facilitadores
Rev. Isaías, Pb. Iaco,
Pb. Maurício e
Dc. Péricles
Pb. Olympio Bezerra,
Adriana Maia,
Raquel Nascimento e
Sérgio Augusto
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Dirija-se a uma das salas indicadas e matricule-se na Classe cujo tema for do seu agrado.
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Culto Devocional - 8h
ADORE COM FERVOR
Prelúdio
Chamada à adoração:
Dirigente: “ O que ouvimos e aprendemos, o
que nos contaram nossos pais.” (Sl 78.3)

#liturgia

ORE COM FÉ
Motivos de oração
Solo: Gélcia Improta
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
MEDITE NA PALAVRA

Congregação: “Não o encobriremos a seus
filhos; contaremos à vindoura geração os
louvores do SENHOR, e o seu poder, e as
maravilhas que fez. ” (Sl 78.4)
Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de geração
em geração, a sua fidelidade.” (Sl 100.5)
177 HNC - Firme nas Promessas
1ª e 2ª estrofes
Oração de adoração

Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Solo: Gélcia Improta
Mensagem: Mis. Leninha Maia
SIRVA COM ALEGRIA
Cântico - Vaso Novo
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso na mão do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Eu quero ser (Bis)
Um vaso novo!

CONSAGRE COM GRATIDÃO
177 HNC - Firme nas Promessas
3ª e 4ª Estrofes
Oração de consagração: Diác. Pedro
Henrique
Pastorais

Como tu queres, Senhor amado,
Tu és o oleiro e eu o vaso.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Eu quero ser (Bis)
Um vaso novo!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
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