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Domingo: Culto Matutino 10:30h (Presencial e On-line).,
                   Culto Vespertino 19h (Presencial e On-line).
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#editorial
Rev. Renato Porpino

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#notícias gerais
Atividades da Igreja / Informações 

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10:30h

#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

A PRAGA DE ATENAS
 Em tempos de pandemia, faz bem olhar pra história e refletir sobre 
nosso relacionamento com Deus. A guerra do Peloponeso marcou a acirrada 
disputa entre as cidades-estado de Atenas e Esparta pela hegemonia do poder 
político sobre a Grécia Antiga, que, por volta de 430 a.C., enfrentava sua Era 
Dourada. O que não se esperava é que os espartanos se consagrariam 
vencedores da guerra não por vitórias em épicos embates militares, mas sim 
por apenas assistir os atenienses sucumbirem a um surto de febre tifoide 
(como verificado séculos depois por pesquisadores da Universidade de 
Atenas), doença até então desconhecida que assolou a cidade em pouco 
tempo.

Antes mesmo que Esparta pudesse ter a chance de invadir os 
portões da Cidade Olímpica, a pandemia já havia ceifado a vida de mais de 1/4 
(um quarto) da população ateniense, inclusive de Péricles, seu líder civil e 
militar, considerado pelos historiadores como o homem mais poderoso de seu 
tempo. Nem todo seu poder político foi capaz de impedir que morresse 
agonizando ao lado das pilhas de corpos que se espraiavam pela cidade.  A 
doença se alastrou de forma descontrolada durante o cerco oferecido pelo 
exército espartano contra a cidade, que, por forçar os moradores da região a se 
aglomerarem dentro da segurança das muralhas, contribuiu para a rápida 
contaminação. Indefesos ante a incipiente medicina da época, os clamores do 
povo ao deus Asclépio, a divindade da cura à época, se intensificaram em toda 
a cidade. Mas o aumento incontrolável das mortes fez desfalecer até mesmo a 
fé da população e os próprios templos foram, aos poucos, se esvaziando. 
Assim, a cidade que se preparou para enfrentar o maior exército do mundo a 
seu tempo, sucumbiu a uma bactéria microscópica, o “inimigo invisível”. E a 
Praga de Atenas derrubou o império grego quando matou os atenienses em seu 
espírito. E isso só serve para nos mostrar que não controlamos nada em nossas 
vidas. O nosso conhecimento e a força dos deuses que insistimos em fazer para 
nós nada podem realizar diante desses inimigos invisíveis e inesperados que 
muitas vezes enfrentamos. 

as há uma grande diferença entre o que os atenienses passaram e o 
que lidamos hoje. Os nossos templos físicos também estão vazios. Mas hoje 
em dia já não servimos mais a um Deus que habita em templos feitos por mãos 
humanas. Os nossos corpos também desfalecem fisicamente, mas os nossos 
clamores, ainda que feitos em sussurros, são atentamente ouvidos pelo 
Senhor cujo Espírito reside em nós. Servimos a um Deus que está vivo e que 
tem poder pra nos curar na alma, antes mesmo que no corpo. Que sonha em 
frear a epidemia do pecado, antes mesmo de frear a peste. E por isso não 
vivemos desolados e não precisamos ver a nossa alma sucumbir diante das 
dificuldades. 

E que este Deus se faça presente na vida de cada um que está lendo 
esse texto, trazendo a paz, o consolo e a cura, de alma e de corpo, a todos nós.

Miguel Camboim

Na última sexta, tivemos a primeira transmissão ao vivo do nosso Culto Jovem! 
Foi um dia marcante pois deu início ao nosso primeiro Acampamento de 
Carnaval totalmente virtual!  E tem muito mais vindo por aí: Escola de fé e 
prática (domingo - via Zoom - 18h) / A sós com Deus (segunda e terça - via 
Instagram) / UMP tá ON: Vamos ajudar o asilo! (terça - devocional via Youtube 
- 18h) / Culto Jovem (sexta - presencial - 18h).
Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais para 
mais detalhes de nossas programações! Instagram: @umprio / Facebook: 
UMP-Rio

#ump
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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

tempo de   
Esperança  e  Crescimento
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“Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: 
Filho, os teus pecados estão perdoados”. Marcos 2. 5

 A narrativa da cura do paralítico em 

Cafarnaum é descrita não apenas por 

Marcos, no capítulo 2, mas também por 

Mateus e Lucas. Embora Cafarnaum seja 

considerada uma cidade pouco importante 

em Israel, os quatro evangelistas apontam 

essa cidade como um dos principais centros 

do ministério público de Jesus Cristo. Em 

consequência disso, muitos milagres foram 

realizados nesse lugar.

 O texto em tela descreve o 
empenho e o envolvimento de quatro 
homens em ajudar diretamente um amigo 
paralítico. Eles o conduzem até à presença 
de Jesus com a esperança de que a cura 
aconteceria. O Senhor contempla a fé 
daqueles quatro homens (“vendo-lhes a 
fé...” - Mc 2. 5) e declara o perdão de 
pecados. 

 Q u a n d o  J e s u s  f e z  e s t e 
pronunciamento de perdão ao ver o enfermo 
descido pelo telhado (Mc 2. 5), houve 
grande inquietação nos seus ouvintes. 
Questionaram o Senhor Jesus, alegaram 
que apenas Deus tem poder para perdoar 
pecados e ignoraram a divindade de Cristo. 
Entretanto, para provar que Ele tinha poder 
para perdoar pecados, curou aquele que 
estivera enfermo no leito.

 Essa é uma linda história que só foi 
possível por causa da Graça de Deus em 
Cristo Jesus e por causa de pessoas 

comprometidas em abençoar outras vidas, 
por terem ouvido um chamado do Senhor 
para essa tarefa. 
 É verdade que apenas o nosso 
Senhor tem poder para perdoar pecados, no 
entanto, assim como os quatro amigos, nós 
temos a responsabilidade de abençoar a 
vida daqueles que estão em nosso alcance. 
Deus nos tem dado forças para erguer os 
le i tos;  tem derramado,  sobre nós, 
discernimento para descobrir os telhados e 
nos tem alcançado com fé para descansar no 
Deus que tem poder para perdoar pecados e 
para repreender qualquer enfermidade. 

 O tex to  nos ensina o quão 
impor tan te  é  es ta rmos a ten tos  às 
necessidades das pessoas que conhecemos 
e  q u e  a m a m o s ,  n o s s a  p a r t e  e s t á 
intimamente ligada àquilo que os quatros 
homens fizeram, levar vidas até Jesus! 

 O paralítico do texto voltou para 
casa perdoado e levando consigo o leito que 
foi o suporte da sua enfermidade durante 
muito tempo. Após o encontro com o 
Senhor, ele pôde seguir livre das doenças da 
alma e do físico, pelo simples fato de ter 
estado na presença de Jesus Cristo. 
Certamente, há enfermos da alma bem 
próximos, esperando ouvir de você o 
Evangelho da Graça. Somos chamados a 
uma tarefa. Faça a sua parte! 

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja 

#liderança
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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, 
 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, 

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, 
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,
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.
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Escala de Pregação
Mensagem, às 10h30min: 

Rev. Renato Porpino

Escala Presbíteros: 
Próximo Domingo:
10h30min: Presb. Fernando Costa
19h: Presb. Iaco Lobo

 

Próximo Domingo (21/02/2021) - Equipe Especial de Recepção de  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 2B - Culto das 10:30h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge  

Gorne, José Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo, Valéria 
Gorne, Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Isabelle, Roberto Marinho, Viviane 
Mattos, Ester Trindade.
Sub Equipe 1A - Culto das 19h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 
José Vinicius, Marcelo Castro,Pedro Henrique, Leonardo,  Newton, 
Cecilia, Adrizia Muniz, Aline Gomes, Hannah, Victor Mota.

#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,  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). Rev. Nélio Quaresma.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil 

Seg 15: Salmo 127:1,2 - Afundando na graça
Ter 16: Atos 9:32-42 - Atos de bondade
Qua 17: Romanos 15:1-7 - Atmosfera de encorajamento
Qui 18: Jonas 4 - Orando e crescendo
Sex 19: Provérbios 15:30-33 - Arquive e prossiga 
Sáb 20: Colossenses 1:9-12 - Mande uma carta
Dom 21: Romanos 12:1-8 - Sacrifício vivo

#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

Dia da Mulher Presbiteriana.
 Comemora-se hoje, segundo 
domingo de fevereiro, em todo o Brasil, o 
Dia da Mulher Presbiteriana: Servas de 
Deus, consagradas a Ele, que o amam com 
intensidade, que o adoram com fervor, que 
realizam seu trabalho com esmero, que são 
fiéis e vivem pela fé!

“És mulher presbiteriana,
Instrumento nas mãos do Senhor;
Vida submissa à Palavra,
Movida pela força do amor.

A fé é o teu escudo,
A esperança, tua motivação,
O serviço é o teu ideal,
A alegria, tua inspiração!

Nada consegue deter-te,
Seja imprevisto ou idade,
Vives as coisas do presente
De olho na eternidade!”

 Parabéns, Mulher Presbiteriana.  
Somos gratos a Deus por sua preciosa vida!

Margareth Medeiros Matos Reis 
 Chamada às 
Mansões   Celestiais . 
Esposa de Luciano 
Andrade da Silva Reis , 
mãe de Mariana Reis e 
nora  de Ana Mar ia 
Andrade,  aos 50 anos, 
foi chamada à  presença  de Deus . Serva do 
Senhor , dedicada a ele e à  família,  
frequentava a Igreja Presbiteriana  das 
Américas e estava em processo de 
transferência.  
 Que o nosso Deus , com sua 
presença e paz , console os corações desta 
"família   bendita do Senhor ". " Combati o 
bom combate, completei a carreira,  guardei 
a fé " 2 Tm 4.7

Ministério de Administração 
 O gerente operacional da nossa 
Igreja, Diác. Charles Mattos do Santos, será 
no dia 18 de fevereiro submetido a uma 
cirurgia que o deixará afastado das suas 
atividades laborais por 30 dias. 
 Neste intervalo, os contatos 
poderão ser feitos com o sr. Matheus 
Nogueira Marques que encaminhará as 
solicitações. 

Devocional Presencial da UCP Rio
 No dia 27 de fevereiro, sábado, às 
15 horas, 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: Eduardo Jorge de Lima Fontes, Elen Barbosa Monteiro Renaux Sampaio, 
Diác. Jérson Costa Ferreira Neto, Maria Clara da Fonseca Rêgo.

Seg 15: Evanilde Silva Rodrigues, Presb. Iaco Lobo de Souza, Valentina Gomes 
Cunha.

Ter 16: Julia Medeiros Navega de Melo dos Santos, Noadia Ribeiro de Almeida.
Qua 17: Ana Carolina Menezes Machado, Anita Helena Alves da Silva Lins, Presb. 

Hésio César de Souza Maciel, Leila Barros Candido Bezerra, Pierre Alexandre 
de Lima, Rosane Tavares de Oliveira.

Qui 18: Ana Carolina Reis Pimentel, Eujácia Nogueira Bastos, Liliane Barreto da 
Cunha, Natália Medeiros Marins Nunes, Rodrigo Mourão Marttie, Sarah Prado 
Barbosa, Vânia de Cássia de Aráujo Dutra. 

Sex 19: Hilce Berredo Aguiar de Oliveira, Jones Pereira Reis, José Ricardo Coelho, 
Luiz Carlos Rodrigues, Nathalia dos Santos Correa Diniz, Rosangela Carvalho 
de Freitas.

Sáb 20: Pedro Macedo de Bragança Júnior, Raquel Ferreira Lobo Andrade Maciel, 
Shirlei Santos da Silva, Sonia Regina do Nascimento Rebechi.

#de nascimento
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Ter 16: Frederico Lopes Cavalcante  e  Érica 
Fortunata de Aleluia;

Qua 17: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo e Dora de Cabral Rizzo, Ana 
Carmem Gomes Correa e Antonio Correa dos Santos;

Sex 19: Isaías Silva Costa e Marcia Maria de Jesus Costa; 
Sáb 20: Sônia Regina do Nascimento e Rebechi Garry Edwardd Nash, 

Juliana Rocha Rodrigues Barcellos e Marcos Carvalho Barcellos.  

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

#de casamento

Juny Boechat Leite: Convocada à 
Presença do Pai Celestial.
  Aos 92 anos, nossa 
irmã Juny Boechat, 
aprovada por Deus 
em sua vida de fé, 
descansou no Senhor, 
na tarde da quarta-
f e i r a ,  d i a  1 0  d e 
feverei ro.  Professora universi tár ia 
aposentada, serviu ao Senhor como 
professora da Escola Dominical e levita do 
coral Canuto Regis durante décadas.
 Uma dama cristã consagrada a 
Deus e que serviu a Cristo com fidelidade.  
A Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu 
dia 11 de fevereiro, no Cemitério Memorial 
do Carmo, oficiada pelo Rev. Renato 
Porpino.  A partida da nossa irmã Juny 
Boechat marca com profunda saudade o 
coração do amado esposo Hélio Brandão 
Leite; dos amados filhos: Hélio Boechat 
Leite e Denise Boechat Leite; da nora: Joana 
Boechat; das netas: Priscila Pimentel 
Boechat e Letícia Boechat Jardim; da 
bisneta Antônia Boechat Jardim.  Que o 
consolo e o conforto divinos sejam 
ministrados a essa família bendita do 
Senhor.

Diretorias Eleitas e Nomeações para o 
Ano Eclesiástico de 2021:

4. Mentores Espirituais

ECCC: Mentor: Rev. Renato Lopes Porpino 
e Luana Moreira Porpino
Mentor – Adjunto: Rev. Isaías Cavalcanti 
da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva

SAF: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva

UMP: Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim

UPA: Mis. Leninha Maia

OÁSIS: Rev. André Luis Albuquerque

UCP:  Mis. Leninha Maia

5. Diretoria da SAF
Presidente: Adriana Maia
Vice-Presidente: Carmem Lúcia P.  Gomes
1ª Secretária: Rosane Nalbones
2ª Secretária: Rosibeti Souza Ribeiro
Procuradora: Elenir Avillez do Amaral

6. Diretoria da UPH
Presidente: Diác. Adeclen G. dos Santos
Vice-Presidente: Diác. Willians Araújo
1º Secretário: César Roberto Feitosa
2º Secretário: Sílvio de Souza Corrêa
Procurador: Diác. Mário Sérgio da Costa

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 on-line 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!



Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
  
Texto para a Mensagem: Êx. 1. 15-22 – 
Presb. Assuero Silva

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO E ENVIO
 

Cântico –“Algemado Por Um Peso”.

1. Algemado por um peso,
Oh ! quão triste eu andei,
Até sentir a mão de Cristo,
Não sou mais como eu era, eu sei.

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração.
Quando o Senhor Jesus me tocou,

Livrou-me da escuridão.

2. Desde que encontrei a Cristo
E senti Seu terno amor,
Tenho achado paz e vida,
Pra sempre cantarei em Seu louvor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

“Espera grandes coisas de Deus e empreende
 grandes coisas para Deus.”       

(William Carey)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na última, segunda feira 
dia 08/01/2021, foi realizada a nossa reunião 
de oração. Foi uma bênção! Tivemos 
momentos gratificantes, pois compartilhamos 
nossas aflições e agradecimentos ao Senhor. 
Queremos agradecer ao nosso amado Presb. 
Jorge  por trazer uma mensagem Apocalypses
abençoadora aos nossos corações, com uma 
reflexão sobre homens separados por Deus. 
Que possamos ser, na Junta Diaconal, homens 
e mulheres separados por Deus.

Campanha de Ajuda a 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, 
quando ocorreram as fortes chuvas e 
alagamentos no início de 2020 na região 
sudeste. Atualmente, temos a campanha 

contínua “De Mãe para 
Filhos”, 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 
i rmãos 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 dezenove centavos. Por exemplo 
para 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 

#sociedades
e ministérios
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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 
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 determinações. Reafirmamos 
nosso 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.
 jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Perseverando  em Oração  - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 16/2, às 8h, pelo App Zoom.  Venha orar 
conosco.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 17/2,  
às 9h a SAF Rio se reúne para orar. Vamos 
buscar a presença  do Senhor, pelo app Zoom.  
Anote em sua agenda.

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!
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Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, 
para que entre o Rei da Glória." (Sl 24. 7)

Mulheres: “Quem é o Rei da Glória? O 
Senhor, forte e poderoso, o Senhor, 
poderoso nas batalhas. (Sl 24. 8)

Homens: “Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, 
para que entre o Rei da Glória.” (Sl 24. 9) 

Dirigente: “Quem é esse Rei da Glória? O 
Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da 
Glória.” (Sl 24. 10)

Todos: “Salmodiai a Deus, cantai louvores; 
salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. 
Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com 
harmonioso cântico.”  (Sl 47. 6-7).

19 HNC –“Rei Sublime”.

Cântico –“Ao Único que é Digno.”

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória,
A força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal,
Invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor!

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos a Teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a Ti!

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo?”;   
“Honra ao Senhor com os teus bens e com 
as primícias de toda a tua renda; e se 
encherão fartamente os teus celeiros, e 
transbordarão de vinho os teus lagares.” 
(Sl 116. 12; Pv 3. 9-10)

105 HNC –“A Certeza do Crente. ” 
1ª e 4ª Estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO 

Leitura Uníssona: “Eu é que sei que 
pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz e não de mal, 
para vos dar o fim que desejais. Então, me 
invocareis, passareis a orar a mim, e eu 
vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso 
coração.” (Jr 29. 11-13).

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



ECCC - Encontro de Casais com  Cristo

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

XXIV RECCC – Ainda temos algumas vagas 
para o REENCONTRO DE CASAIS COM 
CRISTO, que ocorrerá no período entre 22 e 24 
de outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 
Nosso preletor será o Dr. Roberto Aylmer. 
Aproveite a oportunidade de passar um final de 
semana especial com o seu amor. Invista no 
seu relacionamento! Para maiores informações 
e inscrição, procure a diretoria. 

Novidades – Fiquem atentos! Em breve 
anunciaremos a data da reunião de abertura e 
agenda de 2021. Aguardem!!!!

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Hoje é um dia especial para a sua 
família! Um dia de celebrar mais um ano de 
amor, de votos de alegria, respeito e 
comprometimento. Que a felicidade a dois seja 
sempre presente em suas vidas. Que a 
caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão.

UPH - União Presbiteriana de Homens

No domingo passado realizamos a 
segunda reunião do ano: A Reunião de 

oração da UPH-Rio. Sob a direção do nosso 
presidente, Diác. Adeclen Garcia, tivemos um 
precioso momento de oração por nossa Igreja! 
Que bênção! 

Nosso próximo encontro será no dia 
21/02: não perca a Devocional da UPH!
Quer conhecer mais os trabalhos da UPH, 
nos procure nas redes sociais:
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/
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. Não 
falte! Convide amigos !!!.

Agradecimentos -  O Movimento Oásis 
agradece a Deus pela bênção da mentoria do   
Reverendo Isaias e dos aconselhamentos do 
casal conselheiro Fátima e Presbítero 
Fernando . Agradecemos pelo carinho, atenção 
e respeito  que nos foram dedicados, pela 
palavra sempre presente e ministrada, e pelo 
constante apoio. Deus os abençoe em seus  
novos desafios. Corações gratos.

Um novo ano -  Damos as boas-vindas ao 
novo mentor Reverendo Andre Luis, e ao novo 
casal conselheiro Valquiria e presbítero 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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