
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

Favorecido: 

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

Organizada em 12 de janeiro de 1862

Bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

facebook.com/catedralrio catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br

Ide,
portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
(Mateus 28.19)
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#editorial
Rev. Renato Porpino

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#liturgias dominicais
Culto Devocional - 08h
Culto Matutino - 10:30h
Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

#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

Ao pesquisar no dicionário o significado do termo “sororidade”, é possível 
encontrar a seguinte descrição: relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre 
mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Sem dúvida, temos nos 
deparado cada vez mais com o referido termo em nossa vida cotidiana, na TV e nas 
mídias sociais, sempre querendo significar esse movimento de união e fortalecimento de 
laços entre as mulheres; mas o que seria essa tal sororidade aplicada a nossas vidas 
como mulheres cristãs?

Como é sabido, ambas permaneceram unidas e Deus agiu em suas vidas. 
Rute casou-se novamente, teve um filho, Obede, que veio a ser o neto cuidado e amado 
por Noemi. A linda narrativa do Livro de Rute demonstra que essas mulheres deixaram de 
lado preconceitos de origem, diferenças de idade, eventual rivalidade entre nora e sogra, 
permanecendo unidas pela fé, deixando espaço apenas para a glória de Deus brilhar.

>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e Facebook: 
@umprio

E a tal Sororidade?

>> Não haverá  Culto Jovem nesta sexta-feira em razão de nosso cuidado para evitar a 
disseminação do Corona Vírus. Ore conosco para que esse momento passe logo. O 
Covid-19 é um desafio para todos nós e todos estamos em risco. Seja prudente. Se cuida, 
tá? E cuide dos outros ao seu redor também. E lembre-se que o nosso Deus é bondoso e 
cheio de misericórdia. Ele continua no controle de tudo!

Um lindo exemplo que podemos encontrar nas Escrituras, que reflete essa 
união, é a relação estabelecida entre Rute e Noemi, duas mulheres que protagonizaram 
um lindo laço de afeto baseado no amor de Deus. Em dado momento, profunda crise se 
instalou na vida de Noemi. Ela passou a vivenciar um cenário em que se viu pobre, viúva e 
sem a presença de seus dois filhos amados, que também faleceram, restando em sua 
família apenas suas noras – também viúvas – Rute e Orfa. Sem vislumbrar qualquer 
esperança em seu futuro, Noemi disse paras suas noras retornarem ao seu povo e aos 
seus deuses – uma vez que ambas eram moabitas - pois nada mais ali poderia lhes 
oferecer. Após certa resistência, Orfa fez como sua sogra havia lhe dito, porém Rute 
permaneceu ao seu lado.

Que possamos, portanto, inspirarmo-nos nesse exemplo de Rute e Noemi, 
que unidas ultrapassaram inúmeros obstáculos fortalecidas pela fé. Enxergarmos umas 
às outras como irmãs e sermos bênção na vida de outras mulheres: essa é a verdadeira 
Sororidade que Deus deseja que sejamos capazes de exercer!

Sejamos gratas pela oportunidade de aprender com as mulheres que já 
apresentam mais idade que nós, já que, provavelmente, elas já enfrentaram no passado 
dores semelhantes às nossas dores presentes; além disso, sejamos bênção em suas 
vidas, já que elas podem estar enfrentando questões devido à idade que avança, 
necessitando de um abraço, de um ouvido que as ouça, de uma oração para abençoar. Do 
mesmo modo, observe as mulheres mais jovens, pois você pode ajudá-las com sua 
experiência, aconselhamento e, claro, com sua oração.

Naquele momento, Rute não mais seguia os deuses de Moabe, mas sim 
amava o único Deus, o Deus de Noemi, bem como amava a sua sogra e não a abandonaria 
em um tempo de crise e aflições. Rute conhecia a dor de Noemi, já que ela mesma 
também estava enfrentando a viuvez e a fome e, vendo a fragilidade de sua sogra naquele 
momento, olhou para Deus e, refletindo o Seu amor, permaneceu com ela. Disse Rute: 
“Não me instes a que te deixe e me obrigues a não seguir-te; porque, aonde quer que 
fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu 
Deus é o meu Deus” (Rt 1,16).

Assim, minha irmã, esteja atenta às mulheres que lhe cercam. Elas são 
suas irmãs e não suas rivais. Inspire-se nesse exemplo bíblico e sempre tenha em mente 
que não há lugar para posturas de competição entre as mulheres de Deus. Se sua irmã 
sofre, acolha- a; se ela está feliz com uma promoção no trabalho, comemore com ela; se, 
porventura, uma irmã nutre sentimentos de disputa em relação a você, ore por ela. 
Lembre-se: todas somos irmãs, unidas no amor de Deus, não havendo brecha para 
antagonismos, mas apenas para o amor, para o perdão e para a graça que nos alcançou.

Maria Luisa Miranda

CATEDRAL PRESBITERIANA RJ
--

Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
-
Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb.  - 1º SecretárioOlympio Santos F. Bezerra
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro 
-
Junta Diaconal 
Diác. - PresidenteLuiz Henrique Inacio de Souza 
Díac. Antonio Renato Cunha - Vice-Presidente
Diác. Thiago Castilho - 1º Secretário
Diác. Sérgio Santos - 2º Secretário
Diác. - 1º ProcuradorJoão Márcio de Castilho 
Diác. - 2º ProcuradorLeandro C. de S.Trindade 
-

EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
-
Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Vivianne Martins 
Ana Luiza Santos 
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

  

 

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



#equipe ministerial

Missionários no Campo: 

IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 
Catolé do Rocha-PB,

Luiz Fernando Gomes (Portugal), 

Santa Cruz do Sul-RS, 
Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Manari-PE, 

Plantação de Igrejas: 

Organização Missionária:
Missão Caiuá.

Quixeramobim-CE, 
Almino Afonso-RN, 

R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Pastor Efetivo: 

Leninha Maia

Antonio Procópio de C. Gouvêa,

Dário Queiroz Porto, 

Altair Lauro Bazeth, 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 

Assuero de Oliveira Silva, 

Pastor Emérito:

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Maurício Buraseska, 

--
Presbíteros: 

Pastor Auxiliar: 

Missionária: 
Rev. Guilhermino Cunha

André Luís Anselmo Lima, 

Carlos Roberto Soares, 

Denilson Laurentino Sevilha, 
Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 

 Iaco Lobo de Souza, 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,

Guaraci Sathler, 

J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(licenciado), 

Guilherme B. Amorim Sayão,

Luís Monteiro da Costa, 

Newton Alvarez Rodriguez Filho, 

Paulo Raposo Correia, 
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-

Adibe Vieira dos Santos,

Olympio Santos F. Bezerra, 

Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 

Leonardo Nicácio Trindade, 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 

Archidemes Campos, 

Marcelo F. de Castro Freitas, 

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Marcelo Magalhães Castro, 

Sérgio Dias dos Santos, 

Tiago de Melo Trindade, 

-

Amália Maria da Costa Sena, 

Adolfo Guilherme Silva Correia, Lilian Mary Canto Costa, 

Walter Cascardo Carneiro, 

João Cordeiro, 

Adeclen Garcia dos Santos, 

Charles Mattos dos Santos, 

Jérson Costa Ferreira Neto, 

Antonio Renato C. da Cunha, 

--

Filipe Agum de Campos, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

João Henrique Gomes, 

Mário Sérgio Costa,

Guilherme Simon, 

Leandro C. de S.Trindade (Emérito),

Carlos Candido da Silva, 

Miguel T.  dos Santos Camboim,

Diáconos: 

Fernando Octavio Toledo da Silva,

João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 

José Arteiro Torres de Mesquita, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Manoel Sobrinho.

Jorge da Silva Gorne, 

José Vinicius Trindade (Emérito), 

 Paulo Bruno,  

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Luiz Henrique Inácio de Souza, 

Paulo de Castro Freitas, 

Ricardo Candido Bezerra, 

Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Willians Silva de Almeida Araújo.

Auxiliares de Diaconia: 

Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 

Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.

Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 

Rejane Costa Queiroz, 

-

Jerson Costa Ferreira,
--
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e ele te susterá” Salmo 55. 22

 E mais do que isso, o cuidado 
ansioso normalmente leva a atos de 
pecado. Aquele que não consegue deixar 
tranquilamente seus problemas nas mãos 
de Deus, mas leva seu próprio fardo, está 
muito sujeito à tentação de usar meios 
errados para ajudar a si próprio. Este 
pecado nos leva a abandonar a Deus como 
nosso conselheiro e, em vez disso, 
recorrer à sabedoria humana para a 
solução de problemas. Isso é recorrer à 
“cisterna velha” em vez de recorrer à 
“fonte”. 

 Somos tentados a pensar que 
aquilo de que gostamos, Ele esquecerá; 
trabalhamos para carregar nosso fardo 
cansativo, como se Ele fosse incapaz ou 
não quisesse levá-lo para nós. Então, essa 
desobediência ao Seu preceito simples, 
essa incredulidade em Sua Palavra, essa 
presunção em se intrometer em Sua 
seara... tudo isso é pecaminoso. 

 Não andar ansioso é um preceito 
bíblico que não pode ser negligenciado 
sem envolver transgressão, pois a 
essência do cuidado ansioso é a ideia de 
que somos mais sábios do que Deus, de 
que temos mais força e mais vigor do que 
o Senhor, de que confiamos em nós 
mesmos, em vez de confiarmos n'Ele para 
realizar o que Ele se encarregou de fazer 
por nós. 

 A ansiedade nos faz duvidar da 
benignidade de Deus e, por isso, quando 
ansiosos, o nosso amor por Ele esfria; 
somos alcançados pela desconfiança que 
entristece o Espírito de Deus, então nossas 
orações ficam prejudicadas, nosso 
testemunho e exemplo coerente ficam 
desfigurados e nossa vida se torna uma 
busca por nós mesmos. 

 O cuidado e a preocupação, 
mesmo exercitados sobre aspectos 
específicos e sobre objetos legítimos, se 
em excesso, têm em si a natureza do 
pecado. As ordenanças e orientações a 
respeito de se evitar o cuidado ansioso em 
todas a áreas da vida são seriamente 
apresentadas a nós e incutidas em nossa 
mente nos ensinamentos de nosso 
Salvador na Palavra.

“Confia os teus cuidados ao SENHOR, 

 Portanto, a falta de confiança em 
Deus nos levará ao afastamento d'Ele, 
mas, se pela simples fé em Sua promessa 
lançarmos sobre Ele cada fardo que nos 
sobrevém e não “nos preocuparmos com 
nada”, nos manteremos próximos d'Ele e 
fortalecidos contra muitas tentações. 
Creia plenamente no Senhor!

#editorialAnsiedade ou 
segurança

Rev. Renato Porpino



#notícias gerais

#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 23: Isaías 25:1-9  - Uma promessa dupla
Ter 24: 2 Timóteo 3:10-17 - O poder da demonstração

Dom 22  João 13:1-17 - Bacia de amor

Sex 27:   Marcos 4:26-29  - Glória ao produtor
Sáb 28:  Isaías 53:3-12  - Desprezado por tudo

Qua 25: Lucas 19:28-40  - Quem é este?
Qui 26:  Lucas 12:22-34 - O sentido de estar vivo

Escala de Pregação
Próximo Domingo: 

8 horas:  Cancelado
10h30min: Rev. Renato Porpino
19 horas: Cancelado 22/03: Roberto Corrêa (08h); Roberto Marinho (10:30h); Ruy Coelho (19h).

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).

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

#meditação
Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos  ou pensamos,  conforme o seu 

poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, 

por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém! (Efésios  3. 20-21)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Próximo Domingo: Cidinha Pereira, Theresinha Pereira, Amália Sena. Noite: Valéria Gorne
Próximo Domingo: Escala de Recepção e Visitantes
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 Conforme decreto publicado pelo 
governo do Rio de Janeiro no dia 17 de 
março com “medidas de enfrentamento da 
p r o p a g a ç ã o  d e c o r r e n t e  d o  n o v o 
coronavírus (Covid-19)”, obdecendo às 
autoridades constituídas e zelando pelos 
membros de nossa igreja, os cultos do dia 
15 e 22 março foram suspensos. No dia 18 
de março, o Conselho da Igreja cancelou 
sua reunião, em razão de termos irmãos que 
compõem o grupo de risco ou vivem com 
pessoas que estão no grupo de risco. O 
Conselho da Igreja deliberou a manutenção 
de suspender as atividades da Igreja até a 
próxima semana. No dia 22 de março, será 
transmitido pelo site da igreja, às 10:30h, o 
Culto Manhã. Acesse pelo seu computador, 
celular ou tablet o site www.catedralrio 
.org.br e juntos vamos adorar o nome do 
nosso Deus.

Comunicado – Corona virus (Convid-19)  

 Conv idamos  à  Ig re j a  pa ra 
intensificar as suas orações neste momento 
delicado que vivemos. A vigília de oração 
que seria realizada no próximo dia 27/03/20 
(sexta-feira), das 18:00 às 24:00 h. ESTÁ 
CANCELADA

Ministério de Intercessão 

 "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. 

Equipe de Recepção
 Atenção, você que faz parte da 
nossa equipe de recepção ao visitante, a 
Reunião do dia 24/03/2020, terça-feira, às 
15:00h, na sala Mirian Duffrayer, FOI 
CANCELADA. A medida foi tomada pela 
necessidade de reduzir o número de 
pessoas circulando pela cidade.

No 4o com Deus

 Hoje não teremos o No 4o com 
Deus. 

 Povo de Deus, sabemos que 
TODAS AS COISAS estao debaixo da 
Soberania de Deus e como estamos numa 
situação atípica no planeta, seguindo as 
autoridades sobre nós, este evento está 
cancelado temporariamente.

 "Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo 
o seu propósito." (Rm 8.28)

 O melhor lugar para se estar é 
sempre na presença do Senhor. Neste 
domingo nosso 4o de intimidade, é a nossa 
própria casa. Procure evitar sair de casa, por 
um bem maior!! Ganhe tempo com Deus, 
estudando e crescendo em santificação. 
Esse é o momento em que o Senhor está nos 
dando para O conhecermos melhor através 
da Sua Palavra, das nossas orações e 
através de jejuns. Não desperdice a 
oportunidade.



#aniversariantes da semana

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

#de casamento

#de nascimento
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Qua 25: Celia Maria de Andrade Bruno, Clara Martha do Sacramento Paulo da 
Silva, Juliana Maria Sacramento, Luciana Lira dos Santos, Oay Candido de 
Oliveira, Patrícia Tavares de Oliveira Simões.

Ter 24: Alessandro Rocha Fonseca, Antonio Marcos Grajauskas, Carlos Luiz Do 
Carmo, Dejani de Almeida Reis, José de Castro Azevedo, Rosibeti Souza Ribeiro 
da Silva, Wallace Barbosa de Melo Barreto.

Hoje: Cilene Alves de Oliveira, Luís Felipe do Sacramento Souza, Luiza Vitoria 
Moreira da Rocha, Matheus Moreira Lima, Paulo Nunes da Costa, Rodrigo Rocha 
Nunes.

Seg 23: Elaine de Souza Medeiros, Ivaneide Marques Pereira, Presb  Johannes Carl 
Gaise, Rodrigo Dias Fonseca Coelho, 

Qui 26: Christiane Avila Cordeiro de Medeiros, Leonardo e Silva Galrão, Diác. Luiz 
Cláudio Pereira do Nascimento, Silvana Floresta do Amaral Silva Correia, Vasny 
Ferreira Gomes.

Sex 27: Anastácia Priscila do Sacramento Paulo, Diana Borges Matos, Giovanni 
Coutinho Stefanon, Queilita Alves de Almeida Lima, Diác. Sergio De Oliveira, 
Diác. Walter Cascardo Carneiro.

Sáb 28: Claudia De Oliveira Cardoso, Daniel de Freitas Coelho, Eustaquio 
Fernandes da Silva, Márcia Motta de Carvalho, Nicole de Oliveira Mota, Roberto 
Monteiro Barboza

Sex 27: Maria Angela de Sousa Mendonça e Marcelo Mendonça, Luiz 
Fernando Dias Macedo e Adriana de Sousa Dias Macedo.

Qui 26: Diác. Roberto Rosa de Azeredo e Vera Regina Borges De Azeredo

Sáb 28: Diác. Pedro Ceolin Stefanon e Noemi Coutinho Stefanon, Cleantho 
Fialho Viana Alayde e Gouveia Machado Fialho Viana

Ter 24: Diogo de Almeida Reis Cunha e Isabela Bastos de Carvalho, Priscila 
Maria de Barros e Nazion dos Santos Silva.

 O PRJN que jurisdiciona as 14 
Igrejas do Concílio, em sua CLV RO - PRJN 
2020, realizada entre os dias 12 e 14 de 
março de 2020, registrou a seguinte 
resolução: documento 2020/074 – Quanto 
ao candidatos jurisdicionado pelo Concílio, 
considerando: proceder a seguinte 
des ignação  do  Cand ida to  Danie l 
Gonçalves Polo Jardim para o Rev. 
Renato Lopes Porpino como  Tutor 
Eclesiástico. 
 Quanto ao encaminhamento de 
Aspirante ao Sagrado Ministério: Maurício 
Buraseska, o PRJN resolveu aprovar e 
encaminhar como Tutor Eclesiástico o Rev. 
Cid  Caldas;

O Presbitério do Rio de Janeiro - Ofício 
SE/PRJN - 010/2020 - Designação de 
Tutores Eclesiásticos

 O Aspirante ao Sagrado Ministério 
Jerson Costa Ferreira Neto, o PRJN aprovou 
e encaminhou como Tutor Eclesiástico o 
Rev. José Mirabeau ;

 Ontem, dia 21/03 as Igrejas 
jurisdicionada pelo Presbitério do Rio de 
Janeiro se reuniram em Oração e Jejum pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

Jejum e Oração 

 E atendendo ao que prescrevem 
os Artigos 24 e 25 dos Princípios de Liturgia 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, as mídias 
sociais de nossa igreja enviaram notas,  
estabelencedo o dia 22 de março de 2020 
como Dia Nacional de Jejum no seio da 
Ig re ja  Presb i ter iana  do  Bras i l , 
encarecendo que os Presidentes de Sínodo 
possam dar ampla divulgação deste evento 
nos limites de sua jurisdição.

“Combati o bom combate,

II Tm 4.7

Completei a carreira;

 Que o Senhor, com sua presença e 
paz, continue consolando e confortando a 
família.

Luzia Laurentino Sevilha, 84 anos, 
convocada à presença de Deus.

Guardei a Fé.” 

 A quem amou e serviu com 
fidelidade e dedicação. Era membro da 
Igreja Presbiteriana de Miguel Couto 
(Presbitério de Nova Iguaçu). Mãe do 
Presbítero Denilson Sevilha, Gilson 
Sevilha, Adilson Sevilha (In Memorian), 
Lucy Sevilha e Liezer Sevilha. Avó de Gilson 
Jr, Joyce, Lysis, Johnatan, Tarciana, 
Brunner, Jéssica e Gustavo. Bisavó de 
Gilson Jr, Laura, Lívia, João, Lucas, Theo e 
Moisés. Sogra de Maria José, Cris Sevilha e 
Rev. André Ramos.
 A cerimônia da Esperança Cristã 
aconteceu no dia 14 de março, oficiada por 
vários pastores. O presbítero Olympio 
B e z e r r a ,  M e r e  e  A d r i a n a  M a i a 
representaram a Igreja na cerimônia.

Atenção - Notas para o boletim 
O boletim da igreja está sendo 

publicado dominicalmente em formato 
digital. Envie sua nota e mantenha a sua 
igreja informada. Você já sabe! O prazo 
limite para envio de notas a publicar no 
boletim é impreterivelmente, às12h das 
quartas-feiras, a exceção dar-se-á apenas 
nos casos excepcionais. Portanto, leve em 
consideração e observe.   



Junta Diaconal

Púlpito 19h: Mário Sérgio.

Escala de Plantão Diaconal: 

João Henrique, Thiago Castilho, Willians 
Araújo, Carlos Candido, Rejane Queiroz, 
Iracema Ferreira, Ricardo Dowsley, Pedro 
Lobo, José Vinicius e Mário Sérgio. Quinta-
feira 26Mar20  –  Culto Vida e Fé - Todos da 
equipe!

Púlpito 08h: Pedro Lobo, 

Dom 22 Mar 20 - Equipe D: 

Púlpito 10:30h: José Vinicius, 

Permaneçamos em oração e que Deus nos 
abençoe!

Próxima Semana: Dom 29Mar20 -  Equipe A: 
Filipe Agum, Marcelo Magalhães, Fernando 
Toledo, Jorge Gorne, Rodrigo Nobre, Rosibeti 
Silva, Miguel Camboim, Leandro Trindade, 
Sérgio Branco e Adolfo Correia .  Quinta-feira 
26Mar20 – Culto Vida e Fé - Todos da equipe!

Púlpito 08h: Leandro Trindade, 

Púlpito 10:30h: Sérgio Branco, 

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 

assuntos, correspondências 
o u  s o l i c i t a ç õ e s 
r e l a c i o n a d o s  a  J u n t a 
Diaconal, sejam realizados 
através do nosso e-mail 
oficial:  jd@catedralrio.org.br

Púlpito 19h: Adolfo Correia.

Pedimos também que as irmãs estejam atentas 
às nossas redes sociais para conhecimento das 
orientações futuras a este respeito.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminia

Em virtude do surto do Coronavirus pelo qual 
e s t a m o s  p a s s a n d o  e  s e g u i n d o  a s 
recomendações de nossas autoridades 
competentes, comunicamos que todas as 
atividades presenciais da SAF/IPRJ estarão 
suspensas. Isto inclui nossas reuniões de 
departamento e reunião executiva. 

#sociedades
e ministérios
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Mensagem: Rev. Renato Porpino 

ATO DE CRESCIMENTO NO 
CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Marinho 

IV – DEDICAÇÃO 

Coral Canuto Regis

V – DEDICAÇÃO 

ATO DE SERVIR COM ALEGRIA.

Cântico: “Te agradeço”

Por tudo o que vais fazer,
Por tudo o que tens feito,

Por tuas promessas e tudo o que és,

Eu quero agradecer

Homens: 

Com todo o meu ser.

Eu te agradeço, te agradeço!

Por ter morrido em meu lugar.

Te agradeço, meu Senhor!

Recessional

Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço, Jesus, te agradeço.

Tríplice Amém

Mulheres: 

Te agradeço por me libertar e salvar,

Bênção Apostólica

Poslúdio
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________

Anotações
e reflexões



(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)

Cláudia e Luis Alberto – Casal Presidente   

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 
v e r d a d e i r o  i n v e s t i m e n t o  n o  s e u 
relacionamento. Maiores informações sobre 
vagas e forma pagamento com o casal 
procurador – Cleide e Gouvêa. 

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 de alegria de vocês. 

PARA SUA FAMÍLIA

ECCC - Encontro de Casais com Cristo 

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

CANCELADO - O 70º Encontro de Casais com 
Cristo foi cancelado.

Tema do Ano: PROMESSAS DE DEUS 

Devido a atual situação de pandemia do 
COVID19, crendo que nosso ministério é de 
amor e que prudência e obediência às nossas 
autoridades agradam ao nosso Deus, 
comunicamos que o 70º ECCC está cancelado, 
a s s i m  c o m o  a s  p r ó x i m a s  r e u n i õ e s 
preparatórias e a vigília do ECCC. Precisamos 
preservar não apenas os Encontristas, como 
também os Encontreiros. Seguimos em oração 
por nossa pátria e por todo mundo, neste 
momento de incertezas. A única certeza que 

temos é que nada escapa ao controle de Deus e 
que seus planos não são frustrados. Deus 
abençoe a sua família.
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

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

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

ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.

ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.

Congregação: “E o meu Deus, segundo a sua 
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
Jesus, cada uma de vossas necessidades.” 
(Fp 4.19) 

Homens: “Que é o homem, que dele te 
lembres? E o filho do homem, que o visites? 
Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor 
do que Deus e de glória e de honra o 
coroaste.” (Sl 8.4-5)

II –CONSAGRAÇÃO 

Oração de Consagração: Diác. José Vinicius

Pastorais

ATO DE GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR.

Coral: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão 
magnífico em toda a terra é o teu nome!”(Sl 8.9)   

Mulheres: “Quando contemplo os teus céus, 
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que 
estabeleceste,” (Sl 8.3)

Todos: “Os céus proclamam a glória de Deus, 
e o firmamento anuncia as obras das suas 
mãos.” (Sl 96. 3-4)

93 HNC – Firmeza na Fé .

III - CONTRIÇÃO 

10 HNC - A Criação e seu Criador.

Leitura Uníssona: Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma 

oferta ao SENHOR. Abel, por sua vez, trouxe 
das primícias do seu rebanho e da gordura 
deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de 
sua oferta; Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais 
excelente sacrifício do que Caim; pelo qual 
obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. 
Por meio dela, também mesmo depois de 
morto, ainda fala. (Gn 4. 3-4. Hb 11.4)

Solo: Ilem Vargas

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa 
alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graças.” 
(Fp 4.6)

Oração de Adoração 

Solo: Ilem Vargas

Oração Pastoral
Oração Silenciosa

Motivos de Oração



Movimento Oásis 

Reunião de oração em pequenos grupos. 
Estamos formando duplas de oração para 
orarmos pelo telefone . Ligue para Bernadete e 
forme a sua dupla.   

Semana Santa no AVB!!! O Movimento Oásis  
está comunicando, que  o acampamento de 
Páscoa , no período de  09/04 a 12/04, no AVB  
está cancelado  por motivo de força maior. 
Tendo em v is ta ,  o  cance lamento  do  
acampamento de Páscoa do OÁSIS, logo que 
nossas atividades voltarem à normalidade, 
aqueles que assim desejar, poderão pedir a 
restituição do valor pago, e peço que por 
enquanto, suspendam os depósitos. Estamos 
trabalhando no sentido de fazer um novo 
agendamento. Obrigado, e continuemos 
orando.

Devido a nova pandemia do COVID-19 a 
UPA-Rio toma as devidas medidas:

Diário com Deus: De segunda a sábado 
estaremos fazendo fazendo uma transmissão 
ao vivo no Instagram da Upa com mensagens 
rápidas e entrevistas com convidados 
surpresa! Venha participar com a gente! 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

ECOS

Eba: A Eba está de volta! E será transmitida ao 
vivo, através do Istagram da UPA! Fique ligado, 
será às 10h!!Ecos: Não teremos Ecos na 
próxima semana!

Dias de mudanças de hábitos, mas podemos 
usar esse tempo para crescimento e 
intercessão. Ore por seu ECOS e pelos 
membros. Podemos continuar sendo um 
grupo coeso e atuante, mesmo sem nossas 
reuniões semanais. Use a tecnologia a favor do 
Reino de Deus. Mensagens, áudios, louvores e 
orações podem edificar um irmão que se sente 
só e desanimado.  Nosso Deus faz como e 
quando quer. Ele tem muito para cada um de 
nós. Creia!   

Nossos contatos:  - ecos@catedralrio.org.br
telefone 98193.9584

Facebook: facebook.com/Upa-Rio

"Porque Deus não tem nos dado espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de 
moderação." 2 Timóteo 1.7

Dêvo: A nossa devocional será transmitida ao 
vivo, através do Intagram da UPA! Fique ligado, 
será às 17h!! 

Dúvidas? Entre em contato conosco através 
d o  e m a i l  o u  r e d e s  s o c i a i s : 
Email:  diretoriaupario@gmail.com

Instagram: @upa.rio 

#sociedades e ministérios
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https://portal.fiocruz.br/coronavirus

Acesse e saiba mais 


