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Ide,

portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
(Mateus 28.19)

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.
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Agenda de Oração
Meditação
Escalas

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

-Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim
-Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb. Antonio Procópio de C. Gouvêa - 1º Secretário
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

Dc Sérgio Santos - Presidente
Dc Luiz Henrique - Vice-Presidente
Dc Adolfo Correia - 1º Secretário
Dc Filipe Agum - 2º Secretário
Dc Tiago Trindade - 1º Procurador
Dc Leandro Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Guaraci Satlher
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

Ano novo, mesmo Deus
Há um ano escrevi um texto de reﬂexão sobre o ano
de 2020 que se iniciava. Mal sabia eu o que nos aguardava.
Que ano totalmente diferente íamos viver.

Diretoria:
Presidente:
Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Thiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Um ano em que muitos de nossos sonhos, planos e
projetos foram substituídos pelo isolamento, ansiedade,
preocupação, angústia, dor e perda.
Mas 2020 também foi um ano de muito
aprendizado. Um ano “a sós com Deus”. Onde Deus se fez
mais do que presente nos amando, cuidando, encorajando,
acalmando, protegendo, consolando. Deus não nos
abandonou.
Começamos 2021 com essa certeza. Não importa se
2021 vai ser um ano “melhor” ou “pior”. Deus já está aqui
conosco, em 2021, como nos lembra a canção:
“Deus está aqui, aleluia!
Tão certo como o ar que eu respiro
Tão certo como o amanhã que se levanta
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir”
“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas,
nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por
onde quer que andares.” Josué 1.9
Raquel Correia

Domingo: Culto Matutino 10:30h (On-line).
Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (Instagram).

Editorial e notícias
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#liderança

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,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
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,
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,
Lucio Mário da Silva Maia,
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,

Ele se importa
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.
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.

O sentimento de quem passa por
momentos difíceis, na maioria das vezes, é
de que se está sozinho, abandonado e
desprotegido. Normalmente, tornamo-nos
críticos dos outros, da família, da igreja etc.
Nós tendemos a nos isolar e a recolhemonos em nossa dor. Deus poderia, nesses
momentos, simplesmente retirar essa
angústia dolorida de nós, atender as nossas
orações e nos fazer livres desses
sofrimentos, mas, por vezes, não o faz.
Então, muitos pensam: Ele não se importa.
Um dia, um discípulo de Jesus,
estava vivendo o mais profundo vale da auto
decepção. Estava amargurado e sentindo-se
o pior dos homens. Pedro, havia negado o
Senhor e isso lhe cortava a alma
profundamente, sabia que tinha sido
reprovado. Nesses momentos difíceis,
talvez estivesse se lembrando do dia em que
Jesus lhe chamou para segui-lo e das
impactantes palavras ditas ao povo de
dentro do seu barco. Mas, agora, parecia
estar só e sem saída.
Cristo ressuscitara e estava bem
ali, comendo peixe e falando com seus
discípulos (João 21.1-18). Pedro cortejava
um sentimento estranho. Estava feliz e triste
ao mesmo tempo. Pensava: “Como encarar
Jesus agora? A última vez em que olhei para
os seus olhos eu estava abandonando-o e
negando minha fé” (Lucas 22.61).
Jesus veio na direção de Pedro.
Seu vale de decepção era profundo e Jesus
sabia que mais uma vez ele precisava ser
puxado para cima. Fizera isso outras vezes

#editorial
com Pedro. Jesus vai na direção do seu
precioso amigo e, por três vezes, lhe diz: “Tu
me amas? Apascenta as minhas ovelhas”. E,
com essa atitude, reaﬁrmou para o tristonho
discípulo que nada poderia lhe afastar do
Seu amor. Como essa história é alentadora!
Jesus prometeu que estaria
conosco todos os dias e que nunca nos
abandonará. E, mesmo quando nos
tornarmos reprováveis e fracassarmos na
caminhada, Ele se voltará para nós para nos
restaurar. Ele está sempre disposto a
caminhar conosco em nossos vales de
decepção. Aﬁnal, veio ao mundo para nos
salvar!
Neste primeiro domingo do ano,
por mais que você tenha errado e
entristecido o Espírito Santo, o Senhor
continua contando com você. Em razão de
frustrações, equívocos e pecados, você
pode ter chegado até aqui com o coração
pesado, amargo e desesperançado, no
entanto Deus conta com você e permanece
oferecendo-lhe a oportunidade de caminhar
com Ele. Arrependa-se, abandone pecados e
siga em sua vida cristã. Você pode ser um
infeliz Pedro agora, mas saiba que Deus se
importa com você. Sua fé será provada e
você emergirá também. Após provar a sua
fé, Ele estenderá a mão e lhe trará para cima!
Seja renovado em esperança e tenha um
Feliz Ano Novo! Ele se importa!

Seu pastor,
Renato Porpino
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#notícias gerais
Último lote do Pão Diário
Chegou!!! Você deve ter
visto como ficaram lindo os
devocionários, a capa é um
cartão postal da nossa
igreja. Nas primeiras páginas
uma mensagem do nosso
pastor, mais 365 devocionais para o seu
coração, escritas por diversos autores. E
temos mais um desafio de evangelização!
Investirmos na distribuição do Pão Diário
para os nossos familiares, amigos,
vizinhos, funcionários etc. Todos que
recebem ficam radiantes em serem
lembrados e aproveitamos para levar o
amor de Deus. Venha fazer parte desta frente
de evangelização. Ministério de Missões
evangelizando com você para a glória de
Deus. Participe! Maiores informações
pelo WatshApp 21 99500-9778

Amadas nossas! Abrigo presbiteriano
Na última 3ª-feira nosso pastor
Renato Porpino visitou o Abrigo
Presbiteriano levando mimos para todas as
internas. Um gesto de carinho para muitas
que se dedicaram por anos à nossa Igreja.
Foi um momento marcado de muito amor.
Nosso pastor estava todo equipado devido
às normas de distanciamento, mesmo
assim as palavras foram deixadas como
abraço de uma igreja que ama. Você pode
conferir as fotos nas redes sociais da Igreja.
Ministério de Missões levando o amor de
Deus para quem a própria vida prega o
evangelho.
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Lançamento do livro "Quando alguém
vai embora".
Vivemos um momento muito
difícil em que não podemos nos calar
quanto ao fato de que a nossa esperança é
Jesus Cristo. A missionária Leninha Maia
lança mais um livro infantil falando de um
tema tão delicado para as nossas crianças.
O livro é uma história em que são
explicados temas teológicos de forma
bíblica, para que as nossos pequenos e
também os adultos saibam que quando
"alguém vai embora" não é o ponto final.
Temos a eternidade na presença de Jesus.
De forma objetiva, no livro são tratados
assuntos como: lidando com a tristeza, há
tempo para tudo, amizade no momento de
dor, é preciso orar?, para onde vamos?, o
que levamos?, vou poder visitar?, há
conforto em Deus. Há conforto em Deus.
Esteja em oração para que este livro ajude
pais e também adultos a receberem o
conforto da Palavra de Deus, que só o
Espírito Santo pode dar. "Não queremos
irmãos que sejais ignorantes a respeito
dos que dormem, para que não vos
entristeçais, como os demais, que não têm
esperança." I Tessalonicenses 4.13.
Maiores informações para adquirir o livro
pelo WatshApp 21 99500-9778 ou pelas
redes sociais Leninha Maia.

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos. (Efésios 6:18,
Josué 1.8)
1.8)
6:18 Josué
Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto,
Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Maria Martins Pimentel, Joana Boechat, Rev.
Silvanio Silas, Rosalvo Matias, Juny Boechat, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires, Odete Melosi, Luís
Carlos (esposo de Leila Hasan), Presb. Alcides Lima, Jussara Trindade, Sidney Moraes (amigo do
Lúcio), Rev. Éber Magalhães Lenz César e Márcia (esposa); Rev. Jader Barros e Lia (esposa); Mozart Pio
de Abreu (IP Três Rios - RJ), Rev. Isaías Cavalcanti e Adriana, Rev. Evaldo Beranger e Dona Irene (sogra
do Pb. Ruy Coelho), Diác. Rodrigo da Silva Nobre e Rev. Roberto Brasileiro e família, Presbítero
Fernando Lopes da Costa e Fátima (esposa), Presbítero Assuero e família
Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 04: Hebreus 12.18–24 - Caminhando na luz
Ter 05: 2 Crônicas 33.9-17 - Transformados e transformando
Qua 06: João 17.1-5, 20-24 - A maior glória
Qui 07: 1 Samuel 16.1-7 - Beleza escondida
Sex 08: Mateus 6:25-34 - Alternativa para a preocupação
Sáb 09: João 6:47-51,60-66 - Que tipo de Salvador Ele é?
Dom 10: Atos 10.34-38 - Nosso Deus acolhedor

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção
às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
decretos; não me esqueço da tua
palavra." (Salmos 119:15-16)

#escalas
Pregação / Recepção e Visitantes

Escala de Pregação
P o s s e d e O f i c i a i s : O r d e n a ç ã o,
Instalação e Reinstalação.
Hoje, no culto matutino, às 10h30min,
presbíteros e diáconos serão ordenados,
reinstalados e instalados. Serão momentos de
adoração, comunhão espiritual e compromisso
de servir ao Senhor com dedicação, fidelidade
e amor.

10h30min:
Rev. Renato Porpino
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Antonio Luiz Monteiro, Paulo Henrique Soares Bispo;
Seg 04: Fernanda dos Santos Correa, Otto Abreu Diferenz, Vera Lucia Miranda de
Freitas;
Ter 05: Presb.Alcides Lima, Bernadeth Maria Cardoso, Claudia Santiago Dias,
Deoclydes Bezerra Filho, Eduardo Ribeiro Faria Oliveira, José Nelson Freitas Farias,
Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre, Zilá Moreira Chaves Cordeiro;
Qua 06: Antonio Reis da Silva Freitas, Cristal Gonçalves de Souza Leão, Fernanda
Ribeiro Uchoa Teixeira, Giovanna Jovencio Ferreira Leite Quaresma, Luiz Antonio
Magalhães, Neuza de Souza Farias;
Qui 07: Amanda Casanova Alves da Cunha, Calebe Nascimento Moreira Faria, Julia
Maria Leite Monteiro, Nair Bakes, Nely Raquel França de Mello;
Sex 08: Demetrio Gabriel Constantino Junior, Edson de Souza Borges, Marcos Gomes
Conde, Otávio de Souza Santos, Rosele Fernandes de Azevedo, Samia Ruveni
Garcia Morais, Santana Ebendinger, Suzana da Silva Sant`Ana;
Sáb 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto Prazeres Ribeiro, Cleide
Simões Gouvêa, Dilcea de Souza Borges, Leticia Viana de Alcantara, Luciana Brito
de Azevedo, Presb. Peter Walker Tenney, Thiago Costa Carvalho.

#de casamento
Seg 04: Presb. Antonio Procopio de Castro Gouvêa e Cleide Simões Gouvêa,
Maria da Glória Alves da Silva e João dos Santos Conceição, Alexander
Maia Anchieta e Shirlei Santos da Silva;
Ter 05: Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e Carlos Augusto Loureiro
Sampaio, Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro e Ane Caroline Thé B.
Freire;
Qua 06: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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Projeto "Esperança".
Começamos com foco nas crianças internadas
em tratamento, com um kit lindo para trazer alegria e
esperança aos pequenos corações, mas logo o Senhor
nos mostrou que esse alcance seria maior, que mais
vidas, não apenas crianças, precisavam receber desse
amor dentro dos hospitais. Você, membro da Catedral,
através do Ministério de Missões da igreja, é parte dessa
obra. Abraçou a oportunidade mais uma vez de servir a
Deus amando e cuidando do próximo através de kits que levam conforto na Palavra. Igreja
linda, que ama! Catedral Rio, uma igreja de portas e de corações abertos!
Acesse o facebook e instagram e veja as imagens deste lindo projeto.
Registramos um lindo testemunho que a Simone S. Medeiros deixou nas mídias sociais da
Igrejal: “Catedral Rio, vocês são bênçãos! Eu estava com meu ﬁlho internada para realizar
uma cirurgia cardíaca e vocês apareceram lá com o kit e uma palavra de Deus para nós. Foi
lindo e inesquecível aquele dia. Todas as mães se emocionaram. Continuem, essa obra é do
Senhor. Muito obrigada pelo kit. Nós amamos as cartinhas das crianças. ”

Projeto Criança com Bíblia
Com a graça de Deus e a dedicação dos irmãos entregamos mais de 500 kits em hospitais
do Rio. A última entrega foi de 300 kits no Hospital do Câncer. Incluímos também adultos
que receberam a Palavra de Deus, e no Kit colocamos gorro, meias, manteiga de cacau,
máscara, caça palavras, um lindo livro que fala do amor de Deus e porções da Palavra do
Senhor levando conforto aos corações. Foram entregues para pacientes internados e que
fazem quimioterapia. A alegria em receber foi imensa. O Hospital carinhosamente através
do cirurgião oncológico Dr. José Adalberto F. Oliveira - Coordenador do Núcleo de
Assistência Voluntária Espiritual do INCA I - agradeceu a manifestação de amor da igreja
com os pacientes. Você pode conferir algumas fotos nas nossas redes sociais. O Ministério
de Missões leva o amor de Deus em lugares distantes e também na comunidade em que a
Catedral foi plantada. Você faz parte deste projeto e o Ministério de Missões fez questão
de que cada Kit esteja com a identificação "Membros da Catedral Presbiteriana". Juntos
levando o amor de Deus na nossa terra.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

1- Feliz Natal - Nossa Junta Diaconal
deseja a todos os nossos irmãos um Natal
abençoado, de paz, união, altruísmo e de
esperança. Que a Boa Nova do Natal
transborde em nossas vidas, nos fazendo
cada vez mais parecidos com nosso
Senhor.
2- Ação Social - Mesmo em tempos de
crise e na atual pandemia, nossa Junta
Diaconal tem procurado com todo zelo e
amor cumprir seu chamado de "fazer o bem
a quem de direito", especialmente aos
domésticos da fé, ou seja, aos membros de
nossa Igreja, como preceito Bíblico.
Colocamo-nos à disposição dos nossos
membros para conversar, orientar e
oferecer o suporte que estiver ao nosso
alcance, certos de que Nosso Senhor tem
cuidado de cada um de nós, e suprido
todas as nossas necessidades.
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3- Edição de Natal - Na
semana do Natal, mais
uma vez testemunhamos
a provisão do Senhor,
disponibilizando os
recursos para que a última
ação do Projeto de Mãe para Filhos de
2020 fosse realizada. Nesta edição, 158
famílias foram abençoadas com cesta
básica e kit de higiene e limpeza, além de
um singelo panetone de chocolate.
Louvamos ao Senhor pela oportunidade de
investir nossas forças, tempo, recursos e
dedicação em sua Obra, trazendo alento e
sustento para centenas de famílias. Que o
Senhor renove em nós um coração doador.
4- Pequisa Diaconal - Um novo ano está
às portas, e os planejamentos, projetos e
sonhos não podem parar. Da mesma forma
que ﬁzemos no meio do ano, está sendo
realizada uma pesquisa uma pesquisa
eletrônica, enviada por whatsapp, para
avaliarmos as condições do nosso efetivo
da JD para as atividades em 2021. Fique
atento, esteja em oração, e responda com
atenção.

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
Leitura Bíblica

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

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – DEDICAÇÃO E ENVIO
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.

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Feliz 2021! A SAF RIO deseja a todas as
sócias e familiares um ano cheio de Saúde,
Paz e Esperança.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Tema da SAF 2021 - Caminhando com
Esperança. Texto Básico: Lm 3.21 a 24.
Texto Áureo: Lm 3.21. - "Quero trazer à
memória o que me pode dar esperança".

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE” (Filipenses 4:13)
Janeiro, tradicionalmente para o ECCC, é
mês de recarregar as energias. Teremos um
tempo de descanso e refrigério. Nossa
diretoria já está trabalhando e, sob a luz do
Espírito Santo e soberania de Deus,
preparando um ano de atividades. Fique
atento ao Boletim da Igreja e nossos
Instagram e WhatsApp.

______________________________________________________
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#sociedades e ministérios
XXIV RECCC – Hora de programar o ano,
pela fé. Ainda temos algumas vagas para o
REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO RECCC. Nosso preletor, Dr. Roberto
Aylmer, já nos deu uma amostra na LIVE DO
JUBILEU DE PÉROLA. Procure qualquer
casal da diretoria e conheça as condições.
O RECCC acontecerá nos dias 22-23-24 de
Outubro 2021, em Búzios. Não perca esta
ótima oportunidade de fazer seu 2021 mais
abençoado.
Aniversário de Casamento - Vocês
comemoram mais um ano de casados,
mais um ano de vida ungida pelas mãos de
Deus. Que esta data se repita por muitos e
muitos anos, até que chegue a eternidade!
Um abraço do ECCC a esse casal que tem fé
no amor.

Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio / Facebook:
facebook.com/Upa-Rio
Movimento Oásis

Feliz Ano Novo!! O Movimento Oásis deseja a
todos um ANO NOVO repleto de bênçãos, e uma
completa renovação no Senhor.
Oração: “E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tiago
5.15). A igreja do Senhor é convocada para
orar clamando ao nosso Deus por suas
misericórdias.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Diretoria 2021:
Presidente: Bernadeth Cardoso
Vice Presidente: Elza Pimentel
1ª Secretária: Sandra Lino
2ª Secretária: Mary Lins
Tesoureira: Irani Pereira
Deus as abençoe.

Encerramento das Atividades: É com muita
alegria que viemos informar o encerramento
das nossas atividades de 2020. Em meio a
todas as diﬁculdades o Senhor nos ajudou e
somos gratos por isso! Nos vemos em 2021.

Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio
I – ADORAÇÃO E LOUVOR
Litania de Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória de
Deus, e o ﬁrmamento anuncia as obras das
suas mãos." (Sl 19.1)
Congregação: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite.” (Sl 19.2)
Dirigente: “Não há linguagem, nem há
palavras, e deles não se ouve nenhum
som;” (Sl 19.3)
Congregação: “No entanto, por toda a terra se
faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos conﬁns do mundo. Aí, pôs uma tenda
para o sol,” (Sl 19.4)
Todos: “ Ó Senhor, Senhor nosso, quão
magnifíco em toda a terra é o teu nome! Pois
expuseste nos céus a tua majestade”
(Sl 8.1).
26 HNC –“Ao Deus Grandioso”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE
Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja mantimento
na minha casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Por vossa causa,

#liturgia

repreenderei o devorador, para que não vos
consuma o fruto da terra; a vossa vide no
campo não será estéril, diz o Senhor dos
Exércitos.” (Ml 3. 10-11)
Consagração de Vida e Bens ao Senhor
32 HNC –“O Deus Fiel”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração
Pastorais
Ordenação e Instalação de Oficiais
III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
ﬁzer neste lugar.” (2Cr 7.14-15).
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
BoletimDominical
Dominical
610- -Boletim

7 - Boletim Dominical

