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

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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#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

Páscoa: a vitória sobre a morte
Nestas últimas semanas, o mundo se viu forçado a parar. 

As atividades já tão rotineiras em nossas vidas foram 
abruptamente interrompidas com o objetivo de combater uma 
epidemia que se espalhou pelo mundo. A quarentena foi, em 
muitos locais, imposta pelos Estados, a fim de evitar a 
proliferação da doença.

E no fundo, como se sabe, o fim de toda esta mobilização é 
vencer aquele que sempre foi considerado o “arqui-inimigo” e o 
principal receio de todo homem que limita suas esperanças a 
esta existência: a morte.

Ocorre que,  em meio a  todo este  necessár io 
empreendimento de combate a um vírus letal, podemos ter 
esquecido de que nesta semana se celebra a Páscoa, que é 
justamente a data separada em nosso calendário para 
comemorar um evento único em nossa história: a vitória de 
Cristo sobre a morte.

O caos da pandemia, talvez, tenha nos feito esquecer de 
parar nesta semana para dobrar os joelhos e agradecer a Deus 
pelo sacrifício de seu filho, que nos permite ter paz em meio a 
todas estas circunstâncias e que nos conforta na certeza de que, 
quando fecharmos os olhos para esta vida, os abriremos na 
presença do Senhor.

Os remédios têm como objetivo o conforto físico e o 
adiamento deste fim inevitável. E este objetivo faz parte mesmo 
de nossa existência terrena. Mas é preciso recordar que a morte 
que nos arranca da eternidade para a qual fomos criados, não é 
vencida pela quarentena, mas somente pela cruz de Cristo. E a 
Páscoa é justamente para nos lembrarmos disso.

Nesta semana de quarentena, portanto, se guarde sim. 
Mantenha-se em casa. Saia apenas se estritamente necessário. 
Evite aglomerações. Isole os idosos e todas as demais pessoas 
no grupo de risco. Em caso de sintomas, procure a ajuda dos 
médicos. Mas, antes que eu me esqueça: celebre a Páscoa. E 
traga a sua memória o fato de que, pela cruz do nosso Salvador, 
este temido inimigo já foi vencido e já não mais tem poder para 
nos alcançar.

Miguel Camboim

>> Fique por dentro de todas as nossas programações 
pelo Instagram e Facebook: @umprio
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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
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Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Lopes Porpino 
Pastor Auxiliar: 
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim 
--
Presbíteros: 
Altair Lauro Bazeth, 
André Luís Anselmo Lima, 
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva, 
Carlos Roberto Soares, 
Dário Queiroz Porto, 
Denilson Laurentino Sevilha, 
Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
Guilherme B. Amorim Sayão,
 Iaco Lobo de Souza, 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(licenciado), 
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
Luís Monteiro da Costa, 

Maurício Buraseska, 
Newton Alvarez Rodriguez Filho, 
Olympio Santos F. Bezerra, 
Paulo Raposo Correia, 
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-
Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
Diáconos: 
Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
Archidemes Campos, 
Carlos Candido da Silva, 
Charles Mattos dos Santos, 
Fernando Octavio Toledo da Silva,
Filipe Agum de Campos, 
Jérson Costa Ferreira Neto, 
João Henrique Gomes, 
João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 
Jorge Carlos Camacho Correa, 
Jorge da Silva Gorne, 
José Arteiro Torres de Mesquita, 
José Vinicius Trindade (Emérito), 
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade, 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 
Luiz Henrique Inácio de Souza, 
Marcelo F. de Castro Freitas, 
Marcelo Magalhães Castro, 
Mário Sérgio Costa,
Miguel T.  dos Santos Camboim,

 Paulo Bruno,  
Paulo de Castro Freitas, 
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,
Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
Roberto R. de Azeredo (Emérito), 
Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 
Sérgio Dias dos Santos, 
Thiago Castilho Moreira Silva, 
Tiago de Melo Trindade, 
Walter Cascardo Carneiro, 
Willians Silva de Almeida Araújo.
-
Auxiliares de Diaconia: 
Amália Maria da Costa Sena, 
Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 
Lilian Mary Canto Costa, 
Rejane Costa Queiroz, 
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
Jerson Costa Ferreira,
--
Plantação de Igrejas: 
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE, 
Almino Afonso-RN, 
Manari-PE, 
Santa Cruz do Sul-RS, 
Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 
Luiz Fernando Gomes (Portugal), 
R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.
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O texto dos Evangelhos sinóticos grita a 

verdade mais impactante da história: "Ele não 

está mais aqui! Ressuscitou!" (Mt 28.6, Mc 

16.6, Lc 24.6). Essa poderosa declaração 

irrompe os séculos, ecoando com a mesma 

veemência de dois mil anos atrás, quando o 

anjo a pronunciou àquelas mulheres que 

madrugaram para ir ao sepulcro ungir, com 

aromas, o corpo de Jesus.

 Trata-se da mais notável e singular 

declaração.. .  Ela jamais será ouvida 

novamente, no mesmo contexto. De tudo o 

que já se declarou, entre as mais brilhantes e 

inteligentes proposituras que a História 

registra, nada houve, nada há ou haverá que se 

compare, em sublimidade, em solenidade, em 

nobreza e em profundidade a esta poderosa 

revelação:  "Ele  não está  mais aqui ! 

Ressuscitou!»

 Essa assertiva suscitou assombro e, 

ao mesmo tempo, grande alegria, nos 

discípulos de Cristo. A ressurreição tornou-se 

o conteúdo medular da pregação apostólica. 

Todos os 27 livros, que mais adiante seriam 

compi lados na formatação do Novo 

Testamento, demonstram a emocionante 

constatação de que a teologia cristã de seus 

autores, inspirados pelo Espírito Santo, orbita 

não só na cruz, mas também na retumbante 

ressurreição de Jesus. Ninguém jamais 

poderá explicar o poder que se manifestou 

naquela sepultura. Esse poder é um 

posicionamento firme e cabal contra tudo 

aquilo que o inimigo pretendia que a morte do 

Senhor representasse! Glórias a Deus, "Ele 

Ressuscitou!"

 O apóstolo Paulo chega a comentar 

que, se não fosse a ressurreição, seria vã a 

nossa fé (I Co 15. 14). Por causa dela, somos 

seguidores do Cristo vivo, cheios de 

esperança, de paz com Deus, de consciência 

de perdão e de certeza de salvação. Jesus, 

prometido desde o Éden (Gn. 3. 15), veio ao 

mundo, viveu aqui, morreu aqui, deixou o 

túmulo vazio, fez-se a primícia dos que 

dormem, fez-se ressurreto! 

 O fato de Cristo estar vivo é aquilo 

que o Pai nos ofereceu como argumento mais 

contundente de Seu poder e de Sua Soberania. 

“Ele não está mais aqui! Ressuscitou!” Que 

verdade! Que esperança! Todas as nossas 

orações, toda a nossa consagração de vida, 

toda a fé na Palavra de Deus, toda a nossa 

certeza de eternidade, toda a nossa existência 

e tudo o que dela advêm encontram-se 

fundamentados no âmago desta pequena, 

contudo profunda proposição: "Jesus 

ressuscitou!". Aleluia! Temos vida por ser Ele o 

Deus vivo! Descanse o seu coração cansado e 

abatido no Senhor Jesus Cristo! Ele 

ressuscitou! Feliz Páscoa!

#editorialA VIDA 
VENCEU

Rev. Renato Porpino
Pastor Presidente



#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 13: Quando um sofre, todos sofrem - 1 Coríntios 
12:14-26
Ter 14:  Em nossas tempestades- Marcos 4.35-41
Qua 15: Razão para cantar- Salmo 98
Qui 16:  Só um segundo- Salmo 39.4-6
Sex 17:  Aprender a conhecer Deus- João 6.16-21
Sáb 18: Julgando as origens - Juízes 11.1-8, 29

Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino
TRANSMISSÃO AO VIVO

ON-LINE

Escala de Presbíteros - Abril 2020:

05/04: Assuero Silva (08h); Carlos Roberto (10:30h); Dario Porto (19h).

12/04: Denilson Sevilha  (08h); Fernando Costa (10:30h); Gelbson Improta  (19h).

19/04: Guaraci Sathler  (08h); Guilherme Sayao (10:30h); Iaco Lobo  (19h).

26/04: Johannes Gaiser (08h); Jorge Apocalypses  (10:30h); Luis Alberto (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
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Catedral Presbiteriana do Rio informa 
Os cultos dominicais e atividades 

presenciais de nossas igreja continuam 
suspensos. Nos próximos domingos, dia 
12.04 e 19.04, às 10:30h, os cultos 
matutinos continuaram sendo transmitido 
on-line. Participe do Culto virtualmente e 
Adore, conosco, em Espírito e em verdade. 
Acesse a nossa página Acesse pelo seu 
computador, celular ou tablet o site 
www.catedralrio .org.br e juntos vamos 
adorar o nome do nosso Deus.

Ecos da Catedral
 Muitos dos nossos Pequenos 
Grupos - ECOS - têm tirado vantagem da 
t e c n o l o g i a .  Te m o s  n o s  r e u n i d o , 
virtualmente, com orações e até louvores.  
Deus  t em usado  es te  t empo para 
fortalecimento de nossas relações. 
Mantenha-se próximo a seu ECOS, mesmo 
em períodos de isolamento social. Nossos 
contatos são:  - ecos@catedralrio.org.br
celular 98193.9584.
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Páscoa e quarentena
 Essa semana é indiscutivelmente a mais celebrada e amada da igreja. No entanto, 
uma grande parte dos cidadãos do mundo permanecem enclausurados em casa, para 
ajudar a conter a propagação do COVID-19. 
 A maioria das igrejas, em todo o mundo, transferiu seus serviços semanais do Dia 
do Senhor para programações on-line, usando plataformas como o Instagram live, 
Facebook Live e o YouTube e etc. Nesta semana, muitas congregações, incluindo a nossa, 
farão as celebrações do Domingo da Ressurreição de forma on-line. Líderes da igreja estão 
pensando profunda e criativamente sobre a melhor forma de lidar com os serviços da 
Semana Santa, principalmente porque a Páscoa é tradicionalmente uma das duas ocasiões 
- junto com o Natal - em que dezenas de incrédulos se reúnem com os crentes nos templos 
cristãos. A nossa igreja, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, tem enviado diariamente 
vídeos nas mídias sociais com porções da Palavra de Deus, sempre acompanhado de uma 
palavra de reflexão pastoral. O nosso pastor também tem falado, nesses vídeos, das notícias 
da dinâmica da igreja. Junto com as meditações segue também um roteiro em PDF para 
ajudar os nossos irmãos em seus cultos domésticos. E dominicalmente temos prestado 
culto ao Senhor de forma on-line, às 10:30h. É tempo de celebração! 
 É tempo de reafirmar “Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre” como já 
estudamos em nossas devocionais diárias: “O reino é d’Ele, o poder é d’Ele, a glória é d’Ele”. 
Devemos glorificar a Deus com a vida, com as ações, com as palavras, com os sentimentos 
e com os pensamentos. Continue firme na sua confiança em Deus.

mailto:ecos@catedralrio.org.br


#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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Hoje: Carla de Moraes Pereira Coelho, Ester Rodrigues Santos, Leandro Borges de 
Azeredo, Marcia Quintaes Louvain, Márcio dos Santos Ebendinger, Miren Maite 
Landa Berruezo, Oneida Maria Oliveira Costa.

Seg 13: Julia Pereira Coelho, Regina Nazare Martins de Lima. 

Ter 14: Andréa Nascimento Moreira Faria, Carlos Eduardo de Oliveira Nascimento, 
Roberta Borges de Azeredo, Valdemir Alves de Sousa.

Qua 15: Arthur Santos Maia, Regina Lucia Ferreira Gurgel, Tatiane de Souza Silva 
Oliveira

Qui 16: Diác.  Augusto Cesar Leão Ferreira de Barros, Edmilson de Sousa da Silva, 
Maria José Ribeiro

Sext 17: Adna de Jesus Santos, Cineide Machado Coelho, Fabiola Maia Neves 
Barreto, Luís André de Mello Chaves, Manuela Moreira Porpino, Samuel de 
Paula Martins, Teresa Cristina Magalhães da Silva. 

Sáb 18: Carlos Felipe da Silva, Diogo de Almeida Reis Cunha, Diác. Francisco 
Eugenio Nogueira, Manoel de Castro, Raquel Domingues Gamallo, Silvia Gama 
Paraíba Bêtta de Souza, Somi Vuvu.

Seg 13: Marcia Helena Arruda Caetano Da Silva Mezat Pi e Gabriel Mezat 
Pina, Paulo Cesar Cassiano Pereira e Denise Corrêa de Sousa

Qua 15: Irene Dias de Aquino e Railton de Aquino, Lina Maria Rodrigues 
Pinheiro e Armando P. S. Filho, Maria do Carmo Damiani Barbosa e 
Juarez Torres Barbosa

Qui 16: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.

Sext 17: Presb. Hésio César de Souza Maciel e Marise Cabral de Oliveira 
Maciel

Notícias do Conselho 
 1. Funcionários da Igreja  - de 01 até 15 de abril, um grupo estará no regime de 
Tele Trabalho, outro em gozo de férias coletivas e alguns poucos trabalharão, dando a 
manutenção mínima necessária. Todos estes procedimentos estão apoiados na Medida 
Provisória 927/2020, que tem validade até 31 de dezembro.

2. Fechamento da Praça - por ordem da Prefeitura, a praça Rev. Matathias 
Gomes dos Santos foi fechada, o que resultou na necessidade de adotar o mesmo 
procedimento quanto ao templo.

3. Atividades da Igreja –Todas as atividades agendadas na igreja, individuais 
e/ou coletivas foram suspensas, sem exceção, até o dia 31 de março inicialmente.

4. Finanças - Os dízimos e ofertas estão sendo entregues pelo povo da fidelidade 
e a igreja está em dia com suas obrigações financeiras. 

5. Licenciando Daniel Jardim – Estará vinculado à nossa igreja, neste ano, 
decorrente da decisão do Presbitério em sua última reunião. O Pastor Renato Porpino será o 
seu Tutor. 

6. Projeto “Eu me importo” - Trata-se de uma iniciativa do pastor Rev. Renato 
Porpino, com a aprovação e apoio do Conselho, voltada para o atendimento àqueles que se 
encontram desassistidos ou mesmo afetados em seu equilíbrio emocional, em face do 
quadro resultante da pandemia que assola nosso país. 

7. Avaliação da Pandemia - O Presb. Assuero compartilhou, com profundidade, 
as perspectivas atuais de saúde, quanto à pandemia e suas consequências em nosso Estado 
e particularmente em nossa igreja.  Detalhou ainda o esforço conjunto do Ministério da 
Saúde e das diversas Secretarias Estaduais para capacitar, equipar e bem atuar no 
atendimento aos casos que venham a ser detectados. Os próximos 120 dias serão de 
acentuado incremento nas ocorrências médicas, o que o fez recomendar um cuidado maior 
neste período, com aqueles que se enquadram no chamado Grupo de Risco.

8. Programações da igreja - tendo em vista as perspectivas descritas sobre a 
pandemia, decidiu-se manter a restrição do uso do templo e dependências da igreja, até o 
dia 15/04, em especial nos próximos dias 5 e 12 de abril, quando não haverá atividade 
dominical presencial. Esta decisão se baseou na necessidade de cuidar do rebanho, 
ajustar-se à nossa particular realidade e ao cuidado para agirmos em consonância com as 
melhores e seguras práticas propostas pelas autoridades governamentais, tanto pelo poder 
público quanto pelo bom senso. 



Junta Diaconal

Atividades Canceladas - Em virtude do 
momento atual, e seguindo as orientações das 
autoridades e da liderança de nossa igreja, todas 
as atividades presenciais da Junta Diaconal estão 
suspensas por tempo indeterminado.

Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, a 
Junta Diaconal se coloca à disposição para auxiliar 
aqueles que por ventura precisem de deslocamento 
para realizar compras ou outras necessidades.

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Femina

Feliz Páscoa!  Cristo ressuscitou! Na 

ressurreição de Cristo 
encontramos o verdadeiro 
significado para nossas 
vidas e a certeza que nunca é 
tarde para um recomeço. 
Que a alegria tome conta da sua casa hoje e 
todos os dias que estão por vir. .  Cristo Vive! e 
por isso,  cremos no manhã, sem temor, 
porque nossa vida está nas mãos do nosso 
Salvador, Cristo Jesus.  Aleluia

Reunião de Comunhão - Toda quinta-feira, às 
10h, via Skype. Momentos de Oração, 
comunhão e compartilhamento . Participe você 
t a m b é m !  P r o c u r e  A d r i a n a  o u  s u a 
coordenadora!

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)

WHATSAPP ECCC – agora temos um canal 
exc lus ivo  pa ra  in fo rmação  com os 

#sociedades
e ministérios
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Encontreiros. (21) 99500-9776 é o novo 
número. Mas precisamos que você cadastre 
este número em seus contatos. Sugestão: 
ECCC COMUNICAÇÃO. Somente após o 
cadastro deste número, você passará a receber 
os avisos oficiais do ECCC, via lista de 
transmissão. Em breve, enviaremos mais 
notícias e logo estaremos todos juntos.  
   
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – 
Nosso planejamento continua. O Reencontro 
de Casais com Cristo será de 06 a 08 de 
novembro de 2020. Já temos local e   nosso 
preletor será Dr. Roberto Aylmer, médico e 
presbítero da Igreja Presbiteriana Betânia. 
Aproveite a oportunidade e vamos estar juntos. 
Maiores informações sobre vagas e forma 
pagamento com o casal procurador – Cleide e 
Gouvêa. 

Aniversário de Bodas – o Encontro de Casais 
com Cristo se alegra por mais um ano de 
abençoada união. Deus os mantenha unidos e 
felizes por muitos e muitos anos. Estaremos 
sempre em oração por vocês. 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Atividades que serão transmitidas on-line: 
Diário com Deus: De segunda a sábado 
estaremos fazendo uma transmissão ao vivo no 
Instagram da UPA com mensagens rápidas e 
entrevistas com convidados surpresa! Venha 
participar com a gente! 

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

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!
Dúvidas?: Entre em contato conosco através 
do email ou redes sociais:
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio
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IV – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DO CRISTO RESSUSCITADO.

Leitura Bíblica
Coral Canuto Regis - Salmo 150 (César 
Frank)

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – SERVINDO 

O CRISTO VIVO.

Cântico – “Glória para Sempre”

Glória pra sempre ao cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao leão de judá,
A raiz de davi, que venceu e o livro abrirá
O céu a terra e o mar, e tudo que neles á
O adoraram, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor

Ele é o Senhor, Ele é o Senhor
Ressureto entre os mortos, Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará, toda língua 
confessará,
Que Jesus Cristo é o Senhor,

Glória pra sempre ao cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao leão de Judá,
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá
O céu a terra e o mar, e tudo que neles há
O adoraram, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Aleluia (Oratório "O Messias" de 
Handel)
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Anotações
e reflexões

mailto:diretoriaupario@gmail.com
http://facebook.com/Upa-Rio
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

PÁSCOA: CRISTO RESSUSCITOU!

I – ADORAÇÃO 

AO CORDEIRO RESSURRETO.

Litania de Adoração:
Dirigente: “No findar do sábado, ao entrar o 

primeiro dia da semana, Maria Madalena e a 
outra Maria foram ver o sepulcro.” (Mt 28.1.) 

Congregação: “E eis que houve um grande 
terremoto; porque um anjo do Senhor 
desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra 
e assentou-se sobre ela.” (Mt 28.2)  

Dirigente: “O seu aspecto era como um 
relâmpago, e a sua veste, alva como a neve.  E 
os guardas tremeram espavoridos e ficaram 
como se estivessem mortos.”  (Mt 28. 3 – 4)

Congregação: “Mas o anjo, dirigindo-se às 
mulheres, disse: Não temais; porque sei que 
buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não 
está aqui; ressuscitou, como tinha dito. 
Vinde ver onde ele jazia.” (Mt 28. 5 – 6) 

Todos: “Ide, pois, depressa e dizei aos seus 
discípulos que ele ressuscitou dos mortos e 
vai adiante de vós para a Galileia; ali o 
vereis. É como vos digo!”(Mt 28. 7)

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis - Ressurreição (Canuto 
Regis)

II – CONSAGRAÇÃO 

 CRISTO REDIVIVO.

Leitura Bíblica: “Deus pode fazer-vos abundar 
em toda graça, a fim de que, tendo sempre, 
em tudo, ampla suficiência, superabundeis 
em toda boa obra, como está escrito: 
Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça 
permanece para sempre. Ora, 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)

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM O CORDEIRO VENCEDOR.

Leitura Bíblica: “...não temas; porque eu te 
remi; chamei-te pelo nome, tu és meu. 
Quando passares pelas águas, eu serei 
contigo; quando, pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, 
não te queimarás, nem a chama arderá em 
ti.” Is 43.1 - 2

Motivos de oração
Coral Canuto Regis – Gloria (Vivaldi)
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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Movimento Oásis 

Convite a louvar ao Senhor: Salmos 95.1-
11. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, 
celebremos o Rochedo da nossa salvação. 
Saiamos ao seu encontro, com ações de 
graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o 
Senhor é o Deus supremo e o grande Rei 
acima de todos os deuses. Nas suas mãos 
estão as profundezas da terra, e as alturas dos 
montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o 
fez; obra de suas mãos, os continentes. Vinde, 
adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos 
diante do Senhor, que nos criou. Ele é o 
nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas 
de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais o coração, como em Meribá, 
como no dia de Massá, no deserto, quando 
vossos pais me tentaram, pondo-me à 
prova, não obstante terem visto as minhas 
obras.  Durante quarenta anos, estive 
desgostado com essa geração e disse: é povo 
de coração transviado, não conhece os meus 
caminhos. Por isso, jurei na minha ira: não 
entrarão no meu descanso.
 Em tempos de dificuldades ,devemos 
como nunca, louvarmos ao Senhor por que 
como o salmista diz: O Senhor é o Deus 
supremo e o grande Rei. Ele foi quem nos criou 
e por isso devemos nos ajoelhar diante  dele. 
Frente as crises, não podemos endurecer o 
nosso coração, e sim buscarmos cada vez 
mais, ouvir a sua voz e não por a prova o seu 
poder, pois conhecemos as suas obras, 
vivemos da sua misericórdia e da certeza, que 
ele nunca nos desamparará. Creia e confie, e 
acalme o seu coração, pois Ele  é Deus 
presente, e na certeza de seu amor por nós , 

rendamos graças e bendigamos o seu  santo 
nome. Cantemos ao Senhor, com júbilo, 
celebremos o Rochedo da nossa salvação.
Você não está só.  Una-se a nós, todos os 
dias, às 20:30hs para juntos orarmos, 
levantando um clamor ao Senhor em favor das 
nossas vidas, família, saúde. 
Você não está só!!  Visitas pelo telefone! Ore 
com o seu irmão pelo telefone, mande textos 
bíblicos para reflexão, envie os links dos 
vídeos, enviados pelos pastores,  para que 
você nem  ele  se sintam sós. 

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Quarentena: Querido sócio, não fique 
desanimado com esta situação de quarentena. 
O Senhor sabe que nós gostaríamos de estar 
juntos adorando ao Senhor nas nossas 
costumeiras reuniões. Se for da vontade dele, 
logo vamos poder nos reunir de novo. 
Enquanto isso, dê atenção às recomendações 
do ministério da saúde! Fique em casa! 
Participe do culto pela internet! Ligue para os 
i rmãos,  ore  com eles  pelo  te le fone. 
Evangelizem pelas redes sociais! E, claro, 
aproveite o confinamento para  ler mais a 
Palavra de Deus!
Oração: com as atividades presenciais 
interrompidas, alguns sócios da UPH 
sugeriram de se realizar uma reunião de oração 
por videoconferência.  Por isso, no domingo 
passado tivemos a primeira reunião da UPH-
Rio via Zoom. Foi uma benção, meus irmãos! 
Esta reunião foi um ótimo exemplo de como 
utilizar a tecnologia para edificação! Enquanto 
a quarentena durar vamos procurar realizar as 
atividades da UPH por videoconferências.
"Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, 

#sociedades e ministérios
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https://www.bibliaonline.com.br/ara/sl/95/1-11+
https://www.bibliaonline.com.br/ara/sl/95/1-11+

