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Domingo: Culto Matutino 10:30h (Presencial e On-line).,
                   Culto Vespertino 19h (Presencial e On-line).
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Ano Novo, Novas Esperanças

Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, 
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada 

manhã; grande é a sua fidelidade! (Lamentações 2:22-23)

O início de um novo ano é sempre um marco de novas 
esperanças. Fazemos projetos e traçamos metas para conquistarmos 
ao longo do ano. Por um momento, nos permitimos esquecer dos 
problemas e dificuldades para focar em novas possibilidades - como se 
uma simples virada de página no calendário fosse, quase que 
magicamente, solucionar todas as nossas aflições. Com isso, não 
quero dizer que nos alegrarmos e criarmos expectativas para o ano 
seguinte é errado. Pelo contrário: a virada do ano é um marco temporal 
e simbólico em que podemos, e devemos, agradecer a Deus pelas 
bênçãos recebidas e por sua infinita bondade. O sentimento de 
renovarmos nossas esperanças no mês de janeiro é maravilhoso. Mas 
saber que podemos renovar nossas esperanças no Senhor, todos os 
dias, é muito melhor.

O profeta Jeremias nos diz que as misericórdias do Senhor 
se renovam. E não se renovam de tempos em tempos, nem uma vez por 
mês, muito menos a cada dia 1 de janeiro. As misericórdias do Senhor 
se renovam a cada manhã. Todos os dias, em todos os meses do ano, 
sem exceções. Se hoje você acordou tão alegre a ponto de não 
conseguir expressar sua gratidão, as misericórdias se renovarão no dia 
seguinte. Mas se acordou com o coração pesado e não sabe como 
enfrentará os próximos dias, saiba que elas serão renovadas amanhã 
também. E assim será em todos os dias de nossas vidas.

Você não precisa esperar janeiro para ter esperança. Temos 
uma fonte infinita de amor, bondade e misericórdia todas as manhãs - e 
é essa fonte que nos sustenta. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para 
sempre (Hebreus 13:8). Grande é a sua fidelidade! Amém.

Juliana Maia

Em seu celular, abra o aplicativo do Spotify e aponte a 
câmera para o QR Code abaixo para louvar ao Senhor e lembrar que 
suas misericórdias se renovam a cada dia:

--> Voltamos! O culto jovem presencial está rolando a cada 
15 dias. O próximo CJ acontecerá na próxima sexta-feira, dia 12.02, às 
20h. Reserve sua presença no aplicativo para participar, ou acompanhe 
a transmissão em nossas redes sociais!

--> Vem novidade por aí: Teremos uma programação 
especial para o período de Carnaval. Acompanhe o Instagram da UMP 
(@umprio) para ficar por dentro!

#ump
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Terapia Espiritual da Esperança!

“Quero trazer à memória o que me pode dar 
esperança. ” Lm 3.21

 A terapia é um procedimento, na área 
psicossomática promovendo assistência, 
cuidando e tratando o paciente visando à cura ou 
à melhora da patologia (doença). O texto sugere 
a prática de uma terapia psicoespiritual, trazendo 
à mente boas lembranças, e, principalmente, 
ocupando-a com a Palavra de Deus, fonte 
inesgotável de fé e esperança!
 A mente produz um turbilhão de 
p e n s a m e n t o s  e  l e m b r a n ç a s .  A l g u n s 
pensamentos bons e outros maus. Reproduz 
l embranças  de  even tos  ag radáve is  e 
desagradáveis. Como um filme, traz cenas 
desalentadoras que marcaram um momento 
triste ou trágico da nossa vida. O passado torna-
se presente em nosso tempo, causando 
sofrimento, angústia, produzindo infelicidade, 
lágrimas e até depressão!
 Não é possível apagar a memória que 
gera traumas, complexos, insegurança, 
ansiedade e outras patologias psicossomáticas, 
mas,  é  possível  t rabalhá-la  na mente 
(pensamentos) e no coração (sentimentos) 
através da Palavra de Deus, que promove bem-
estar  ps icológico (cura  emocional )  e 
crescimento espiritual (cura espiritual).
 Algumas atitudes devem ser tomadas:

1 – Delete os pensamentos maus.
Não podemos conter o fluxo dos 

pensamentos que vêm à mente, que afeta a nossa 
memória. Mas, Depois de constatá-los, 
podemos mudar o foco, desviar a atenção deles, 
substitui-los por outros pensamentos bons, 
alegres e agradáveis. Dê ordem de despejo às 
más lembranças. Deixe o passado no passado!

2 – Renove a sua mente.
O apóstolo Paulo declara: “...Mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus.” (Rm 12.2).

A mente precisa ser renovada pela 
leitura constante da Palavra de Deus; de livros 
evangélicos idôneos; da oração constante; da 
memorização de versículos! Ocupar a mente 
com a Palavra de Deus e os milagres que já 
aconteceram na sua vida e na sua família! Traga à 
memória o que pode gerar esperança e fé!  

3 – Ocupe a mente com o tudo de Deus
 A mente e o coração precisam estar em 
sintonia de gratidão. O apóstolo Paulo, 
inspirado pelo Espírito Santo, declara: “Habite, 
ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-
vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e 
hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em 
vosso coração.” (Cl 3.16). 
 A nossa mente deve ser cheia e 
plenificada com o “Tudo” de Deus, que é o que 
de melhor existe, deve ocupar a nossa memória 
para gerar esperança.  “Finalmente, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo 
o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento.” (Fp 4.8)

 Pense com Esperança!
 Sinta com Esperança!

Fale com Esperança! 
Viva com Esperança!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar 

#liderança
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Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
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Jorge Carlos Camacho Correa, 
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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, 
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Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
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Sérgio Dias dos Santos, 
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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.
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Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Rev. Isaías Cavalcanti

Próximo Domingo (14.02.2021) - Equipe Especial de Recepção de  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 3B - Culto das 10:30h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel 
Camboim, Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, 
Gabriela Santos, Luiz Monteiro, Cláudia Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, 
Sandra Alves
Sub Equipe 3A - Culto das 19h:  Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, 
Amanda Casa Nova, Cátia Cunha, Samuel Coelho, Maria Luisa, Matheus Bimbi

#notícias gerais
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#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)

#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)

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos 
Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Juny Boechat (mãe do Presb. 
Hélio Boechat), Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires, Rev. Moises Rocha (internado em 
hospital na Inglaterra), Jussara Trindade, Sidney Moraes, Rev. Evaldo Beranger, Rev. 
Roberto Brasileiro e família, Presbítero Assuero e família, Cristina e Délio (filha e genro 
de Lêda Franco).

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil 

Seg 08: Salmo 16 – Amor e Paz
Ter 09: 1 João 2:28–3:3 – Descobrindo meu verdadeiro euo
Qua 10: Salmo 119:9-16,97-105 – Vivendo com as luzes acesas
Qui 11: Jeremias 9:23-26 – Dando crédito
Sex 12: Gênesis 16:7-14 – Visto por Deus
Sáb 13: Salmo 39:1-7 – A batalha
Dom 14: João 20:13-16 – Fora de contexto

#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

Noemia Santos Gomes de Barros – 
Convocada à Gloria Celestial.
 Viúva do Presbítero Américo 
Gomes de Barros, aos 92 anos, foi chamada 
por Deus à Pátria Celestial. Era advogada 
aposentada e membro da Catedral 
Presbiteriana do Rio desde 08/05/2012.  
Uma serva fiel e dedicada ao Senhor.  A 
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu 
dia 29 de janeiro de 2021, no Cemitério São 
João Batista, ministrada pelo Rev. Renato 
Porpino, com a participação do Rev. Isaías 
Cavalcanti, Rev. Guilhermino Cunha e Lic. 
Daniel Jardim.  Que Deus console e 
conforte a sua família! “Combati o bom 
combate, completei a carreira, guardei a fé.”  
II Tm 4. 7

UPA Rio de volta no dia 27 de 
Fevereiro!!!
 Você leu direitinho. Seguindo os 
protocolos estabelecidos pela nossa 
Comissão, teremos a nossa devocional 
presencial e online no sábado, dia 27 de 
fevereiro às 17h no templo. Com o tema: “O 
retorno. De volta para casa”. E o nosso 
mensageiro será o pastor Renato Porpino. 
As inscrições para a devocional serão 
realizadas pelo telefone (21) 98488-4611, 
entre os dias 22 a 26 de fevereiro, das 13h às 
17h. Garanta sua vaga!

Parabéns pelos 53 anos de união!
 Hélida e Rev. Guilhermino, 
relacionamento inspirador, cheio de amor, 
companheirismo, compreensão, respeito, 
lealdade e fidelidade. Que o Senhor renove 
Suas bênçãos sobre a vida, o casamento e a 
família de vocês! 
Comissão de Comemorações

Devocional da UCP Rio Presencial
 No dia 27 de fevereiro, sábado, às 
15horas teremos a nossa primeira 
devocional do ano, presencial e on-line ao 
mesmo tempo. Será uma programação 
interativa. A expectativa é grande para o 
nosso retorno e a equipe já está trabalhando 
com muito carinho para a nossa volta. 
Aqueles que puderem comparecer, seguirão os 
protocolos da Igreja; os que não puderem estar 
presentes, poderão participar "on-line", de casa. 
 As inscrições para a devocional 
serão realizadas pelo telefone (21) 98488-
4611, entre os dias 22 a 26 de fevereiro, das 
13h às 17h. Garanta sua vaga!



#aniversariantes da semana

Hoje: Anna Laura Santos de Lima N. de O. A. Amaro, Arthur Bazeth da Silva, 
Elizabeth Lopes da Silva, Jane Pereira Reis, Maria a Glória Alves da Silva, 
Noemi Coutinho Stefanon, Pâmella Bandini Dias, Pedro Paulo Xinde Antonio, 
Zélia Maria Fernandes de Luna Diniz.

Seg 08: Claudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Gladys Solange Silva Araújo, 
Glaucia Macedo de Lima, José da Silva de Abreu, Khatya Elizabeth Gripp Couto, 
Levi de Almeida Monteiro, Mateus Levi Simões Fernandes, Yasmin Pulleiro de 
Carvalho.

Ter 09: Ana Maria Araujo de Andrade, Marcia Barbosa Cerqueira. 
Qua 10: Claudia Ferreira Travassos, José Barbosa da Silva, Ronaldo Baptista 

Donald. 
Qui 11: Aristeu José da Silva, Cintia Danieli Abrantes Huguenim, Debora Reis da 

Silva, Denise Soares da Conceição, Erika Suellen Machado Gama, Fernando 
Silva Barros, Moises França, Nelio Ferreira. 

Sex 12: Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira, Ermila da Silva Girardin Pimentel, 
Genildo Gandra Lourenço, Gilma.

Gilma Avila Cataldi de Almeida, Isaias de Oliveira, Marlene da Conceição Souza de 
Almeida, Paula Figueiredo de Castro Freitas, Vanessa Soares Francisco.

Sáb 13: Carlos Alberto do Nascimento, Claudia Cristina da Fonseca Rêgo, 
Liberalina Moraes Ventura, Péricles de Amorim Figueiredo, Rafaela Pessôa de 
Lima, Umbelina Nunes de Oliveira.

#de nascimento
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Hoje: José Ricardo Coelho e Cineide Machado Coelho.
Seg 08: Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva e Michely Andrea Nascimento 

Santos Ruiz.
Ter 09: Presb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser.
Qua 10: Rev. Guilhermino Cunha e Hélida Barreto da Cunha, Daniel de Freitas 

Coelho e Carla de Moraes Pereira Coelho, João Rodrigues de Freitas e Leila 
Santos Sôlha de Freitas.

Sex 12: Sonia Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos, Marcos 
Antunes Freitas e Claudia Ferreira Travassos.

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

#de casamento

Amados Irmãos e Irmãs:
A partir deste domingo, dia 07/Fev., estaremos juntos mais uma vez!  

Graças a Deus! Nossos encontros na EBD virtual estarão de volta, continuando a 
“examinar as Escrituras, pois nelas têm a vida eterna e são elas mesmas que testificam de 
Jesus”.

 Estaremos de volta, de maneira virtual e, assim que o Senhor permitir, juntos em 
nossas Classes aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Caso não tenha participado das 
Classes virtuais no ano passado, convidamos você para participar neste ano, pois temos 
tido encontros super edificantes. Também convidamos aqueles que participaram, que 
tragam mais pessoas para aprendermos juntos.  Nos vemos domingo que vem, até lá.

Superintendência da EBD

1 – Mesa do Conselho.
Presidente: Rev. Renato Lopes Porpino
Vice-Presid.: Presb. Guaraci Sathler
1º Secretário: Presb. Olympio Bezerra
2º Secretário: Presb. Assuero Silva
3º Secretário: Presb. Paulo Raposo
1º Tesoureiro: Presb. Altair Bazeth
2º Tesoureiro: Presb. Renan Jardim

2 – Diretoria da Junta Diaconal
Presidente: Diác. Sérgio Dias dos Santos
Vice-Presid.: Diác. Luiz Henrique de Souza
1º Secretário: Diác. Adolfo Guilherme Correia
2º Secretário: Diác. Filipe Agum de Campos

1º Procurador: Diác. Tiago de Melo Trindade
2º Procurador: Diác. Leandro de Souza 
Trindade

3 – Conselheiros das Sociedades 
Internas
SAF: Presb. João Bastos
UPH: Presb. Carlos Roberto Soares
UMP: Presb. Assuero Silva
UPA: Presb. Ruy Fonseca Coelho
UCP: Presb. Jorge Apocalypses
OÁSIS: Presb. Iaco Lobo de Souza
ECCC: Presb. Fernando Lopes da Costa e 
Maria de Fátima Gomes da Costa

Enquanto não for possível 
nos vermos face-a-face, continuaremos em 

comunhão e estudo pela telinha.

Diretorias Eleitas e Nomeações para o Ano Eclesiástico de 2021:



Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 08/02/2021, às 20h, a Junta Diaconal 
estará se reunindo de forma on-line pelo 
aplicativo ZOOM. O link (ID da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp Junta 
Diaconal.

Campanha de Ajuda à Manaus - Todos 
temos acompanhado as notícias que chegam 
sobre a situação calamitosa em Manaus por 
ocasião da segunda onda do Covid-19. 
Nossa Junta Diaconal entrou em contato com a 
Igreja Presbiteriana de Manaus, que está 
coordenando uma ajuda local, e recebeu a 
informação de que além da calamidade 
relacionada com o oxigênio, ao menos 1.500 
famílias necessitam de ajuda de subsistência 
neste momento.
Nossa igreja não tem se furtado de apoiar e 
ajudar nossos irmãos,  como quando 
ocorreram as fortes chuvas e alagamentos no 
início de 2020 na região sudeste. Atualmente, 
temos a campanha contínua “De Mãe para 
F i lhos” ,  cujos recursos arrecadados 
permitiram realizar até agora 5 Ações Sociais, 
alcançando mais de 900 famílias que 
receberam cestas básicas e material de higiene 

e limpeza. 
Hoje temos mais um desafio 
à igreja: nossos irmãos de 
Manaus estão precisando 
urgentemente de ajuda. 
Como extensão do projeto 
“De Mãe para Filhos”, você 
pode ajudar primeiramente intercedendo por 
nossos irmãos, clamando pelo livramento e 
sustento do Senhor, e pode também contribuir 
financeiramente, ofertando o valor que o 
Senhor colocar em seu coração. 
 Como referência, cada cesta básica 
tem o custo de R$ 61,00, e nossa meta inicial é 
entregar 300 (trezentas) cestas básicas. Em 
razão da urgência, 100 cestas básicas já foram 
entregues e, conforme recebermos mais 
ofertas, vamos realizar novas aquisições e 
entregas de cestas básicas para a Igreja 
Presbiter iana de Manaus, que fará a 
distribuição às famílias carentes. Pedimos que 
identifique sua doação para essa campanha 
com o final  para dezenove centavos. Por exemplo:

doar R$ 100,00, deposite R$ 100,19.

Protocolo Covid 19 - Não é por você. É por 
Todos! Amados irmãos, uma das principais 
funções específicas da Junta Diaconal ao longo 
de 154 anos de existência é a manutenção da 
ordem no Templo e dependências da Igreja 
com zelo e  amor.  Assumimos novas 
atribuições durante a pandemia visando o 
cumprimento das regras do protocolo Catedral 
Covid-19 definido por uma comissão de 
especialistas para que os membros e visitantes 

#sociedades
e ministérios
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pudessem participar dos cultos presenciais de 
forma segura e responsável. 
 Infelizmente, alguns irmãos não têm 
seguido as regras, e nossos Diáconos têm 
encontrado resistência e até afrontas de irmãos 
que não estão dispostos a cumprir as 
d e t e r m i n a ç õ e s . R e a f i r m a m o s  n o s s o 
compromisso em cumprir com zelo e amor 
nossas atribuições, e em especial as 
recomendações de segurança pelo Covid 19, e 
contamos com a compreensão, apoio e 
respeito de nossa igreja em nossa missão.

Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, 
a Junta Diaconal se coloca à disposição para 
ajudar aqueles que porventura precisem de 
deslocamento para realizar compras ou outras 
necessidades. Pedimos que qualquer pedido 
nesse sentido seja direcionado para a diretoria 
da Junta Diaconal, que realizará o atendimento.

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br
SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Mulher Presbiteriana 2021 -  Parabéns! 
Cléri Marques dos Santos foi escolhida para 
representar a Mulher Presbiteriana de 2021 em 
nossa Igreja. A SAF RIO abraça todas as 
Mulheres Presbiterianas no seu dia.

É tempo de orar... é tempo de Esperança. 
Participe das reuniões de oração. Veja os links 
das reuniões no grupo de Whatsapp do seu 
departamento.

Perseverando  em Oração  - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 9/2, às 8h, pelo app Zoom.  Venha orar 
conosco.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 10/2,  
às 9h.  A SAF Rio se reúne para orar. Venha 
buscar a presença  do Senhor, pelo app Zoom.  
Anote em sua agenda.
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IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica

Cântico: Semelhante a Ti
 
Senhor, eu quero mais Te conhecer,
Senhor, eu quero mais Te entender.
A Tua face eu quero contemplar,
Ouvir Tua voz e Te obedecer.
 

Abra os meus olhos com a Tua luz,
Toca o meu coração com Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua Palavra.
Espírito, vem inundar meu ser!
 

Eu quero ser semelhante a Ti,
Enquanto eu Te adoro
Transforma-me! 2x
 

Transforma-me, transforma-me (4x)
 

Eu quero ser...

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Cantarei Teu Amor
 
Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim.
Eu abrirei meu coração
Deixando a Tua cura entrar.
 
Me alegro por Te pertencer,
Levantarei as minhas mãos,
O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te!
 
Cantarei Teu amor pra sempre! (4x)
 

Meu coração exulta,
De alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti,
Ele se encherá com a Tua alegria.
 
Cantarei...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio:  Poder pra Salvar
 
Todos necessitam de um amor perfeito,
Perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança,
De um Deus que salva.
 
Cristo move as montanhas
E tem poder pra salvar.
Tem poder pra salvar.
Pra sempre autor da salvação,
Jesus a morte venceu.
Sobre a morte venceu!
 
Me aceitas com meus medos, falhas e 
temores,
Enche seu viver.
A minha vida entrego pra seguir Teus passos,
A Ti me rendo.
 
Cristo move...
 
Possa o mundo ver brilhar a luz,
Cantamos para a glória do Senhor Jesus
Cristo!
Possa o mundo ver brilhar a luz,
Cantamos para a glória do Senhor Jesus!
 
Cristo move...

Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



Reunião de Oração da CNSAFs  – 
diariamente das 4h às 6h  (madrugada).
 

Reunião Oração - Federação RIO – todas 1ªs 
sexta do mês às 6h30min.

Reuniões Departamentais - Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pelo app Zoom ou 
Whatsapp. Não fique de fora! Participe!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“Tudo posso naquele que me fortalece” 
(Filipenses 4:13)

XXIV RECCC – Restam poucas vagas para o 
REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO e as 
condições de pagamento estão ótimas. Será 
realizado, no período entre 22 e 24 de outubro 
2021, no Hotel Atlântico Búzios. Teremos uma 
mensagem especial com o Dr. Roberto Aylmer. 
Portanto, se quer fortalecer seu casamento, não 
perca tempo! Participe, e surpreenda-se com 
as maravilhas que Deus está preparando para o 
seu casamento. Procure a diretoria e faça sua 
inscrição. 

Gratidão – Não há palavras ou gestos 
suficientes para agradecer ao casal Cleide 
Simões Gouvêa e Antonio Procopio de Castro 
Gouvêa, casal procurador do ECCC, por toda 
dedicação, zelo e amor por esse ministério. 
Agora que se inicia uma nova etapa na vida de 
vocês, rogamos a Deus que esta seja muito 
feliz, e sempre orientada por Ele. Muito 
obrigado! O ECCC também agradece ao casal 
Raphaela Machado da Costa Inácio de Souza e 
Luiz Henrique Inácio de Souza por terem 

aceitado o convite para compor a diretoria, 
como casal procurador, em 2021. Deus vos 
abençoe. 

Aniversário de Bodas – Para vocês que 
completam mais um ano de casamento, que o 
amor dure para sempre, e nunca falte paz, 
alegria e a presença de Jesus em seus 
corações. Feliz Aniversário de Casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Hoje temos a primeira reunião de oração da 
UPH. Será pelo Zoom, às 17h30min. Para 
saber como participar, acesse o link: 
encurtador.com.br/dmnAE
Quer conhecer mais os trabalhos da UPH, 
nos procure nas redes sociais: 
Facebook: encurtador.com.br/rxz17
Telegram: Canal: https://t.me/uphrio
Grupo: https://t.me/uph_rio

Movimento Oásis

Devocional. Reserve a data 14/02/2021, às 
16h para a nossa devocional de fevereiro. 

Agradecimentos. Agradecemos a Deus pela 
bênçãos da mentoria do Rev. Isaías e dos 
aconselhamentos do casal conselheiro Fátima e 
Presb. Fernando. 

Boas vindas. Nosso carinho ao novo mentor Rev. 
Andre Luiz, e ao novo casal conselheiro Valquiria e 
Presb. Iaco. Agradecemos ao Reverendo Renato 
Porpino pelo comprometimento com o Movimento 
Oásis e desejamos que as bênçãos do Senhor nos 
acompanhe para podermos realizar os Seus 
propósitos. Sejam muito bem-vindos!!!

#sociedades e ministérios
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II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que 
tu provas os corações e que da sinceridade 
te agradas; eu também, na sinceridade de 
meu coração, dei voluntariamente todas 
estas coisas; acabo de ver com alegria que 
o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas 
voluntariamente. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.”  
(I Cr 29.17 e 14).

Cântico: Reina É de Coração

Como descrever? Como explicar?
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar.
 

Tu me conheces bem, e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de ti,
Tu sempre sabes onde estou.
 

É de coração, tudo o que eu disser,
Num hino de louvor, a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão.
Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor,
É de coração!
 
Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que tu me revelaste ali,
Pra me resgatar.
 
Tu me conheces bem...

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Como suspira a corça 
pelas correntes das águas, assim, por ti, ó 
Deus, suspira a minha alma. Por que estás 
abatida, ó minha alma? Por que te 
perturbas dentro de mim? Espera em 
Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu 
auxílio e Deus meu. Contudo, o Senhor, 
durante o dia, me concede a sua 
misericórdia, e à noite comigo está o seu 
cântico, uma oração ao Deus da minha 
vida. ” (Sl 42.1,5 e 8)

Motivos de Oração

Cântico: Toma o Meu Coração
 
Este é o meu desejo:
Senhor, Te honrar.
Com meu coração Te adorar.
Tudo o que há em mim
Te dá louvor.
Só a Ti  adoro, meu Senhor!
 
Toma o meu coração
E toda a minha alma
Eu vivo só pra Ti
Sempre que eu respirar,
Cada vez que eu acordar,
É o Teu querer em mim!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Vem, Esta é a Hora
 
Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a Ele Teu coração.
Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.
Vem...
 
Toda língua confessará ao Senhor!
Todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher
Um tesouro maior terá.
Vem...
 

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Rendei graças ao Senhor, invocai 

o seu nome, fazei conhecidos, entre os 
povos, os seus feitos." (I Cr 16.8).

Congregação: “Cantai-lhe, cantai-lhe 
salmos; narrai todas as suas maravilhas.” 
(I Cr 16.9).

Dirigente: Gloriai-vos no seu santo nome; 
alegre-se o coração dos que buscam o 
Senhor. ” (I Cr 16. 10).

Congregação: “Cantai ao Senhor, todas as 
terras; proclamai a sua salvação, dia após 
dia.” (I Cr 16. 23).

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.” (I Cr 16.24-
25).

Cântico: Ele é Exaltado
 
Ele é exaltado, 
O Rei exaltado no céu,
Eu O louvarei!

Ele é exaltado, 
Pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei! 

Ele é o Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus 
Glorificam Seu Santo Nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.

Cântico: Grande é o Senhor
 
Grande é o Senhor e mui digno de louvor.
Na cidade do nosso Deus, 
Seu santo monte,
Alegria de toda Terra!
 

Grande é o Senhor em quem 
Nós temos a vitória,
Que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante dEle nos prostramos.
 

Queremos o Teu nome engrandecer,
E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida.
Confiamos em Teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda a terra e céu!

Oração de Adoração



IV – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO
  
Leitura Uníssona: “Compadece-te de mim, 

ó Deus, segundo a tua benignidade; e, 
s e g u n d o  a  m u l t i d ã o  d a s  t u a s 
mise r i có rd i as ,  apaga  as  m inhas 
transgressões. Lava-me completamente 
da minha iniquidade e purifica-me do meu 
pecado. Sacrifícios agradáveis a Deus são 
o  esp í r i t o  quebran tado ;  co ração 
compungido e contrito, não o desprezarás, 
ó Deus.”; “Cria em mim, ó Deus, um 
coração puro e renova dentro de mim um 
espírito inabalável.” (Salmo 51. 1, 2, 17 e 
10).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

Celebração da Ceia do Senhor 
Ministração do Pão:

266 HNC –“Rude Cruz.” 
1ª Estrofe

Ministração do Vinho:

266 HNC –“Rude Cruz.” 
2ª e 3ª Estrofes

VI – 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.

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

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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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR.

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas." (Hebreus 1. 1).

Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo. (Hebreus 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.” (Hebreus 1. 3).

Dirigente: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o 
mesmo e o será para sempre.” (Hebreus 
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.”  (Hebreus 13. 15).

52 HNC –“Glória e Coroação”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE 

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote 
do Deus Altíssimo;   abençoou ele a Abrão 
e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 
bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus adversários nas tuas 
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 
(Gênesis 14. 18-20)

Consagração da Vida e Bens ao Senhor

63 HNC –“Conta as Bênçãos.”
1ª e 2ª Estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: 
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

Não ama verdadeiramente a Cristo aquele que não o ama acima de tudo. 
Cristo não será exaltado, a menos que Ele o seja acima de tudo.”

       (Agostinho)


