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Domingo: Culto Matutino 10:30h (Presencial e On-line).
                   Culto Vespertino 19h (Presencial e On-line).
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#editorialTestemunha dos Sofrimentos

“... sou testemunha dos sofrimentos de 
Cristo ... ”  (1 Pe 5. 1)

Pedro foi sem dúvida um dos 
maiores entre os discípulos de Cristo e essa 
afirmação não está baseada nos seus grandes 
feitos, realizações ou na forma como ele 
entendeu a sua vida e o chamado que recebeu 
de Jesus para ser pescador de homens. Essa 
afirmação tem por fundamento a sua 
importância principalmente nos primeiros 
passos da igreja primitiva. 

Durante todo o tempo em que Pedro 
conv iveu  com o  Mest re ,  e le  teve  a 
oportunidade de aprender e de testemunhar 
diversas situações, em que pôde fazer desse 
relacionamento um constante aprendizado. É 
conveniente lembrar que muitos sofrimentos 
de Cristo foram causados pelo próprio Pedro. 
No entanto, o foco dessa reflexão será as 
diversas vezes nas quais Pedro presenciou o 
Mestre sofrer. 

Pedro sabia que os próprios irmãos 
de Jesus não criam nele (João 7. 5); Pedro viu 
Jesus entristecer-se quando foi informado da 
trágica morte de João Batista (Mateus 14. 1 -
13); Pedro O viu chorar quando consolava 
Maria, que havia perdido seu irmão Lázaro 
(João 11. 33); Pedro acompanhou o choro de 
Jesus sobre a cidade de Jerusalém (Lucas 19. 
41); ainda que um pouco distante e sonolento, 
Pedro viu Jesus angustiar-se até a morte no 
jardim do Getsêmani (Mateus 26. 36 - 37) e 
Pedro também acompanhou do pátio do 
Sinédrio o julgamento de Jesus, embora o 
tivesse negado por três vezes (Mateus 26. 69). 
Diante de tantos relatos que comprovam a 

presença de Pedro em diversas vezes em que o 
Cristo sofreu, fica claro que o discípulo foi 
credenciado a afirmar que, de fato, ele era 
testemunha do sofrimento do Mestre. Se 
Pedro está nos ensinando que o sofrimento 
precede a glória, ele também demonstra o 
amadurecimento advindo desse convívio com 
o Senhor Jesus (João 21. 15). 

Pedro cresceu e amadureceu de fato. 
O apóstolo Pedro é mais uma das muitas 
provas de que a regeneração precede a fé, ou 
seja, de que o indivíduo exerce a fé em Cristo 
como resultado da ação recriadora do Espírito 
Santo. Que o Senhor Jesus abençoe a igreja a 
cada dia com graça, fazendo-a consciente de 
que é renascida em Cristo; necessitada da 
presença e da misericórdia do Senhor e 
constante em crescimento, como resultado do 
relacionamento e da intimidade com o Mestre.  

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo 
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#notícias gerais

2 - Boletim Dominical 

Devocional Presencial da UCP Rio no 
próximo sábado! 
 No dia 27 de fevereiro,  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 99500-9778 ou pelo grupo do watshapp 
dos pais da UCP. Garanta sua vaga!

UPA Rio de volta no dia 27 de 
Fevereiro!!!
 Próximo  sábado!  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. 
Participe! Não é necessário inscrição. 

Recepção de Novos Membros
 Hoje, no culto matutino, às 10h30min, os nossos irmãos Emerson Francisco Gomes 
e Cláudio Ávila, serão recebidos como membros da Igreja. Sejam bem-vindos à família da fé, à 
família Catedral. Deus abençoe suas preciosas vidas!

Fidelidade e Gratidão!
 O  d í z i m o  é  e x p r e s s ã o  d e 
fidelidade; a oferta é evidência de gratidão! 
Deus exige a fidelidade: “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.” (Ml 3.10-
11)
 Jesus confirmou a fidelidade 
através do dízimo e de uma vida santa, 
consagrada a Deus: “Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da 
hortelã, do endro e do cominho e tendes 
neg l i genc i ado  os  p r ece i t os  ma i s 
importantes da Lei: a justiça, a misericórdia 
e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, 
sem omitir aquelas!” (Mt 23.23)
Deus recebe a oferta e o ofertante!
Seja fiel sempre! Seja grato continuamente! 

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 
18 horas, pelo aplicativo Zoom. Pastores e 
Presbíteros estão convocados. E a Igreja, 
convidada a orar por seus l íderes 
espirituais. 



Diretorias Eleitas e Nomeações para o 
Ano Eclesiástico de 2021:
7. Diretoria do Encontro de Casais com 
Cristo
Casal Presidente: Presb. Luís Alberto 
Rodrigues Santos e Cláudia Figueiredo de 
Castro Freitas.
Casal Vice-Presidente: Presb. Renan 
Jardim de Souza e Lígia Gonçalves Pôlo 
Jardim.
Casal 1º Secretário: Diác. Marcelo 
Figueiredo de Castro Freitas e Leyde 
Patrícia Leadebal Freitas.
Casal Procurador: Diác. Luiz Henrique 
Inácio de Souza e Raphaela Machado da 
Costa Inácio de Souza.

8. Diretoria do OÁSIS
Presidente: Bernadeth Maria Cardoso;
Vice-Presidente: Elza Pimentel;
1ª Secretária: Sandra Lino de Azevedo;
2ª Secretária: Maria do Socorro Lins;

Procuradora: Irani Pereira de Souza.

9. Diretoria da UMP
Presidente: Diác. Miguel Teixeira dos 
Santos Camboim
Vice-Presidente: Diác. Pedro Henrique 
Rodriguez
1ª Secretária: Maria Luísa Gomes Miranda
2ª Secretária: Amanda Casanova Alves
Procurador: Diác. Tiago de Melo Trindade

10. Diretoria da UPA
Presidente: Alexandre Themístocles de 
Vasconcelos Filho
Vice-Presidente: Débora Cândido Lemos
1ª Secretária: Luíza Araújo Werner
2ª Secretária: Ana Luíza Melo dos Santos
Procuradora: Mirian Maia Mendes da Silva.

Diretorias Eleitas e Nomeações para o Ano Eclesiástico de 2021:

Em tempo de Esperança e Crescimento, 
as programações “Coração, Verso e 
Prosa” e “Vida e Fé” estarão de volta!
 Coração, Verso e Prosa, na 
terça-feira, dia 02 de março, às 18 horas, 
com o Rev. Renato Porpino.
 Vida e Fé, na quinta-feira, dia 04 
de março, às 20 horas, Equipe Ministerial e 
pastores convidados.
Esteja atento. Ligue-se e participe 
juntamente com as suas famílias, divulgue 
para os parentes e amigos. Agende no seu 
coração!

Último lote do Pão  Diário
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



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, por exemplo 
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 irmãos de Manaus estão precisando 
urgentemente de ajuda. Como extensão do 
projeto “De Mãe para Filhos”, você pode ajudar 

primeiramente intercedendo 
p o r  n o s s o s  i r m ã o s , 
clamando pelo livramento e 
sustento do Senhor, e pode 
t a m b é m  c o n t r i b u i r 
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 
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. 

#sociedades
e ministérios
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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.

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 

Fique atenta para todas as programações 
da SAF. É tempo de orar!
Perseverando  em Oração  - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 22/2, às 8h, pela Plataforma Zoom.  
Comece a semana em oração.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 23/2,  
às 9h.  A SAF Rio se reúne para orar. Vamos 
buscar a presença  do Senhor, na Plataforma 
Zoom.  Anote em sua agenda.

Reunião com as Coordenadoras – Amanhã, 
dia 22 às 14h30min. É muito importante a sua 
participação. Fique atenta!

Reunião Executiva - Próxima 5ª feira,dia 25, 
às 14h.30. Fiquem atentas, coordenadoras e 
secretárias.
Reuniões Departamentais - Veja com sua 
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Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pela plataforma 
Zoom ou app Whatsapp. Venha louvar ao 
Senhor, ouvir a Palavra e rever as amigas . Uma 
tarde edificante.

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. 
Aproveite a oportunidade de passar dias de 
comunhão ao lado de seu cônjuge. Acontecerá 
no período entre 22 e 24 de outubro 2021, no 
Hotel Atlântico Búzios. Nosso preletor será Dr. 
Roberto Aylmer. Procure a Diretoria e faça sua e 
inscrição. 

Reunião de abertura – É com grande alegria e 
gratidão que anunciamos a data da reunião de 
abertura do ECCC de 2021. Finalmente, 
teremos uma reunião presencial!!! Será no dia 
09/03 (terça-feira), no templo da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, às 20h, onde 
s e r á  a t e n d i d o  t o d o  o  p r o t o c o l o  d e 
distanciamento social e higienização para a 
segurança de todos. Apareça!!! Será benção!!!!

Aniversário de Bodas – Este dia tão especial, 
que marca o início de uma vida de grande 
cumplicidade não merece menos do que boas 
comemorações .  Fe l i z  an iversár io  de 
casamento! Que o amor prevaleça, e que a 
felicidade more nessa união!!!.

UPH - União Presbiteriana de Homens

No dia 12/02 , aconteceu o primeiro evento da 
Federação de Homens, e a nossa UPH esteve 
presente! Foi uma daquelas reuniões que vão 
ficar guardadas na memória! Conhecemos o 
trabalho do Mis. Carlinhos, da Jocum, que está 
muito entusiasmado em voltar para a China, 
para começar uma nova iniciativa: evangelizar 
os imigrantes norte coreanos que vivem numa 
região da Manchúria. Que o Senhor abençoe 
este coração missionário e estejamos orando 
por ele e sua família. Assista a gravação da 
reunião no grupo da Federação no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/27574595
6896451

No dia 13, por iniciativa da Federação de SAFs, 
estivemos reunidos, homens e mulheres, para 
celebrar os dias do homem e mulher 
presbiterianos. Foi uma reunião muito 
abençoada e edificante. A palavra foi trazida 
pelo presidente do presbitério, Rev. Cid 
Caldas. Precisávamos daquela palavra! Que o 
Senhor abençoe os trabalhos das nossas SAFs 
e UPHs!
Nosso próximo encontro vai ser hoje: Reunião 
devocional da UPH-Rio! Não perca! Para 
informações de acesso, procure a divulgação 
nas redes socias (links abaixo).
Quer conhecer mais os trabalhos da UPH? Nos 
encontre nas redes sociais:
facebook: 
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do 

Senhor; louvai-o, servos do Senhor."         
(Sl 135. 1).

Mulheres: “Vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. 
(Sl 135. 2).

Homens: “Louvai ao Senhor, porque o 
Senhor é bom; cantai louvores ao seu 
nome, porque é agradável.” (Sl 135. 3).

Dirigente: “Mas vem a hora e já chegou, em 
que os verdadeiros adoradores adorarão o 
Pai em espírito e em verdade; porque são 
estes que o Pai procura para seus 
adoradores.” (Jo 4. 23)

Todos: “Deus é espírito; e importa que os 
seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade.”  (Jo 4. 24).

14 HNC –“Louvor”.

Cântico –“Em Espírito, em Verdade.”

Em espírito, em verdade,
Te adoramos. Te adoramos. (bis)

Rei dos reis, e Senhor,
Te entregamos nosso viver! (bis)

Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.

Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor!

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO. 

Leitura Uníssona: “Ora, se Deus veste assim 
a erva do campo, que hoje existe e amanhã 
é lançada no forno, quanto mais a vós 
outros, homens de pequena fé? Portanto, 
não vos inquieteis,  dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com 
que nos vestiremos? Porque os gentios é 
que procuram todas estas coisas; pois 
vosso Pai celeste sabe que necessitais de 
todas elas; buscai, pois, em primeiro 
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas..” 
(Mt 6. 30-33)

61 HNC –“Ações de Graças.”

Oração de Consagração 

Pastorais 

Recepção de Membro 

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO. 

Leitura Uníssona: “Amo o Senhor, porque 
ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. 
Porque inclinou para mim os seus 
ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.” 
(Sl 116. 1-2).

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
  
Leitura Bíblica: Êx. 2. 1-10 – Presb. 
Fernando Costa

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO E ENVIO
 

Cântico –“Não Tenhas Sobre Ti”.

Não tenhas sobre ti
Um só cuidado, qualquer que seja;

Pois um, somente um, seria muito para ti.
É Meu, somente meu,
Todo trabalho,
E o teu trabalho
É descansar em Mim!

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a Mim,
Confia de todo coração!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

“A carga que conduzimos com amor sempre se torna leve.”
       (Stanley Jones).

“Nunca oro suplicando cargas mais leves, mas ombros mais fortes.”
       (Phillips Brooks)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio:  “Pai Nosso”

Pai nosso, nos céus,
Santo é o Teu nome.
Teu reino buscamos,
Tua vontade seja feita
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer.
Na terra como é nos céus.
Deixe o céu descer.

Deixe o céu descer.

Pois Teu é o reino ,
Teu é o poder,
E Tua é a glória 
pra sempre. Amém!

Teu é o reino. 
Teu, o poder.
Tua é a glória pra sempre. Amém!

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao Senhor do alto 

dos céus, louvai-o nas alturas." (Sl 148.1).

Congregação: “Louvai-o, todos os seus 
anjos; louvai-o, todas as suas legiões 
celestes. Louvai-o, sol e lua; louvai-o, 
todas as estrelas luzentes.” (Sl 148. 2-3).

Dirigente: “Louvai-o, céus dos céus e as águas 
que estão acima do firmamento.” (Sl 148.4).

 
Congregação: “Louvem o nome do Senhor, 

pois mandou ele, e foram criados.”; 
“Louvem o nome do Senhor, porque só o 

seu nome é excelso; a sua majestade é 
acima da terra e do céu.” (Sl 148. 5 e 13).

Todos: “Ele exalta o poder do seu povo, o 
louvor de todos os seus santos, dos filhos 
de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia!”  
(Sl 148. 14).

Cântico: “O Nome de Jesus” 

Em Teus braços eu, vou me entregar.
Os meus medos eu, deixo aos pés do altar.
Todos os planos meus, hoje eu entrego a Ti.
Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui.

Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar.
Em Tua presença vou me derramar
E declarar que és santo, ó Deus!
O som do céu vamos ouvir,
Sopra Teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar o único nome que salva: 
Jesus! 

Cântico: “Ele É Exaltado”

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
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 nos céus!

Oração de Adoração



II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Riquezas e glória vêm de 
ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há 
força e poder; contigo está o engrandecer e 
a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. 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.”  
(1 Cr 29. 12-14)

Cântico: “Adoração sem Limites” 

O que darei?
O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei,
Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras!

Não há outro além de Ti.
Não, não há! Não, não há!
Meu desejo é Te adorar
Mais e mais, mais e mais!

Sem limites, me entregarei.
Adorarei, maravilhoso Deus!
Mais que palavras, Te dou meu coração.
Receba o melhor da minha adoração!

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 2. 1-13 - Presb. Iaco 
Lobo

Cântico: “Sonda-Me, Usa-Me.”

Sonda-me, Senhor e me conhece, 
Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua Palavra 
E enche-me, até que em mim,
Se ache só a Ti, então, 
Usa-me, Senhor!  Usa-me!
 
Como um farol que brilha à noite, 
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto, 
Como flexa que acerta o alvo.
Eu quero ser usado da maneira que Te agrade,
Em qualquer hora e em qualquer lugar, 
Eis aqui a minha vida, 
Usa-me, Senhor! Usa-me!

Sonda-me, Senhor e me conhece...
 
Como um farol que brilha à noite...

Sonda-me, quebranta-me, 
Transforma-me, Enche-me e usa-me!   
 
Como um farol que brilha à noite...

Mensagem: Rev. André Albuquerque

11 - Boletim Dominical 
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IV – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Ora, a mensagem que, da 
parte dele, temos ouvido e vos anunciamos 
é esta: que Deus é luz, e não há nele treva 
nenhuma. Se dissermos que mantemos 
comunhão com ele e andarmos nas trevas, 
mentimos e não praticamos a verdade. Se, 
porém, andarmos na luz, como ele está na 
luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado. Se dissermos que 
não temos pecado nenhum, a nós mesmos 
nos enganamos, e a verdade não está em 
nós. Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.” 
(1 Jo 1. 5-9)

Motivos de Oração

Cântico:  “Ele Vem pra te Salvar.” 

Diga para os temerosos, não há nada a temer;
Poderoso é o teu Senhor 
Quando clamas Seu nome, Ele então virá!

Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar.
Diga ao cansado: o teu Senhor virá!
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar.
Contempla ao Senhor e te levantarás.
Ele vem para te salvar!

Diga para os abatidos, não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor 
Quando clama Seu nome, Ele então virá

Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar...

Ele é o teu refúgio em meio às lutas,
Um escudo na tempestade,
Uma torre na tristeza,
Fortaleza em meio a batalha!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – CEIA DO SENHOR 
 
Ministração do Pão:

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 Te 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!

Ministração do Vinho:

Cântico: “Alto Preço."

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida, (Bis)
Ele pensava em ti, ele pensava em mim,
Pensava em nós.



E nos via redimidos por Seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando, Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo 
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço de sermos um só
Coração no Senhor!
E por mais que as trevas militem 
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo, 
Unidos iremos andar...

VI – SIRVA COM ALEGRIA

Cântico: “Venha o Teu Reino.”

Nosso Pai, 
Que o Teu nome seja mantido santo,
Venha o Teu reino.
Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.

Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixes cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.

Venha o Teu reino
Faça-se a Tua vontade,
Seja assim na Terra
Como é no céu!

Porque o reino, o poder e a glória
São Teus para sempre!

Amém. Amém. Amém!

Bênção Apostólica
Amém  Quíntuplo

Poslúdio:  “Em Tua Presença.” 

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado 
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie 
E o fogo não se apague.

Em Tua presença, Senhor Jesus!
Em Tua presença, Senhor Jesus!

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor, em Tua presença!
Em Tua presença, Senhor, em Tua presença!

Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa, 
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia, 
Paixões não me seduzam.

Em Tua presença, Senhor Jesus!
Em Tua presença, Senhor Jesus!

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor, em Tua presença!



#aniversariantes da semana

Hoje: Andreia Cristina Vieira Xavier, Claucedides Torres Fernandes, Maria Dolores 
Andrade Gomes, Romualdo Soares Juncken.

Seg 22: Danielle Crespo Leone, Elias Saud, Mileide Souza Santos, Tatiana de 
Fátima M. S. de Almeida.

Ter 23: Bento do Valle Maia, Gabriel de Oliveira Ávila, Gabriel Rego Wong, José de 
Arimatea de Araújo Rodrigues, Sandra Maria Pereira.

Qua 24: Beatriz Rodrigues, Maria da Graça de Oliveira.

Qui 25: Idalina Felippe Heringer, Leila dos Santos Peixoto, Priscila Escandarane 
Franco, Presb. Renilton Barbosa Leão, Presb. Ruy Loureiro Santos, Vânia de 
Almeida Rocha. 

Sex 26: Antônio Jorge Miranda, Presb. Assuero de Oliveira Silva, Carlos Eduardo 
de Souza Alves, Felippe Benevenuto Emmer de Albuquerque, Letícia Pimentel 
Boechat Jardim, Lídice Rocha Rodrigues, Lívia Cristina Monteiro de Carvalho 
Santos, Rosilmar Rosa Souza dos Santos.

Sáb 27: Dirajaier da Costa Maia dos Santos, Heidi Coutinho Machado, Kelvin 
Bragança, Marlene Jerônymo Eckhardt.

#de nascimento
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Hoje: Antônio Carlos Romeo e Terezinha Silva Romeo, Elias Pinto Lima e 
Roberta Pinheiro Lima, Diác. José Vinicius Trindade e Mônica de Melo 
Trindade, Rodrigo da Silva Abdo e Elaine Morais Abdo;

Ter 23: Luíz Cláudio Barros da Gama e Maria Helena Magalhães Gama;

Qui 25: Presb. Manuel Antônio Corrêa da Costa Thedim e Ana Beatriz Oliveira 
Bruno Thedim;

Sex 26: Fatima Elisabete Pinto Yamaoka e Alexandre Tomoiki Yamaoka;
 

Sáb 27: Vera Lucia Miranda de Freitas e Ronaldo Rogério Marques de Freitas, 
Presb. Dário Queiroz Porto e Rosângela da Silva Porto, Willians Matos de 
Almeida Araújo e Gladys Solange Silva Araújo.  

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Rev. André Albuquerque 

Próximo Domingo (28.02.2021) - Equipe Especial de Recepção 
de  Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 2A - Culto das 10h30min: Adolfo, Antonio Renato, Luiz 
Cláudio, Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Charles, André 
Lima, Odete, Gabriella, Isabela, Priscila.

Sub Equipe 2B - Culto das 19h:  Adolfo, Antonio Renato, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter,  Apocalypses, Gabriel, 
Matheus, Mariana, Elionora,Lucio Maia, Leonardo

#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, Diác. Charles Mattos.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil 

Seg 22: Isaías 41.8-13 - Ele segura a nossa mão
Ter 23: Romanos 13.8-14 - Vivendo na história de Deus
Qua 24: Salmo 104.10-24 - Reverência silenciosa
Qui 25: Lucas 24.28–35 - O espírito
Sex 26: Provérbios 23.9-12 - Eliminando informações ruins
Sáb 27: Mateus 21.14-16 - Dos lábios dos bebês
Dom 28:  Salmo 51:1-7 - Ótima notícia!

#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



#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), 
Rev. André Aureliano
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.



Um dia a mais ou um dia a menos?
  ”Agora sim, hein?! Começou o ano!” Você também é daqueles que pensam 
assim? Pois bem. Eis aí o nosso ano. Mais de 300 oportunidades derramadas do céu para 
nós. Usemos, pois, com sabedoria, lembrando-nos que cada dia é sempre um dia a menos 
e não a mais.  Sim, graças a Deus, um dia a menos. Um dia a menos para aguardarmos pela 
volta do nosso Salvador. Um dia a menos longe da nossa morada celestial. Às vezes nos 
perdemos dessa perspectiva. E essa perda retira a fortaleza do seu coração. Um mundo 
como esse em que vivemos pode esmigalhar a esperança da nossa alma.  Por isso, 
precisamos lembrar, todo dia. Cada dia. que nesta terra somos forasteiros (IPe. 2.11). Este 
mundo não é nosso lar. Somos do Senhor. Os olhos do cristão precisam mirar a 
eternidade. Caminhar na esperança da eternidade com o Senhor é o que nos pode manter 
inabaláveis na nossa jornada nesse mundo (Sl. 27.1; Fp. 3.20; Sl. 121; Cl. 1.12-13).
 No entanto, enquanto por aqui estamos, precisamos lembrar que cada dia é 
também um dia a menos para cumprirmos a missão que nos foi confiada pelo Pai nesta 
terra. Um dia a menos para amarmos o próximo e estarmos com os nossos. Por isso, 
precisamos de firmeza e constância para não desviarmos nossos olhos para as distrações 
deste mundo (Gl 5. 1, 13-20). Não nos percamos com ressentimentos, disputas e 
futilidades, pois nosso tempo aqui é curto. Somos como uma nuvem passageira, que hoje 
está aqui e amanhã já se foi. (Sl. 103.15-18; Os. 6.1-3)
 A cada ciclo de 365 dias fazemos mil promessas para nós mesmos e bem... 
você sabe... geralmente, quando fevereiro chega, percebemos que já falhamos em várias 
das nossas resoluções de Ano Novo. Se você for como eu, e sua lista de resoluções de Ano 
Novo ainda tiver item de 2019, provavelmente você está aí pensando que é mais fácil falar 
sobre isso do que pôr em prática. Pois é verdade mesmo. Quanto mais o tempo passa, 
mais percebemos que não somos capazes de nada por nossas próprias forças.  Mas, sabe 
de uma coisa? Jesus também sabia disso e deixou o Seu Espírito para que fôssemos 
capacitados por Ele a sermos melhores a cada dia (Jo 14.16-28 e Ef. 4.12,13).
 Que tal se esse ano tentarmos cuidar das nossas resoluções de Ano Novo à 
moda bíblica? (Mt. 6.33-34) Ao invés de projetar metas enormes que nunca conseguimos 
realizar, que tal fatiá-las no menor intervalo de tempo possível? Só por hoje. Só por hoje 
você vai seguir a dieta. Só por hoje você não vai reclamar (já reparou como é difícil ficar um 
dia sem reclamar de nada?!). Só por hoje você vai tirar nem que sejam 15 minutinhos para 
seu “a sós com Deus”. Só por hoje você vai fazer o que esse dia te requer. E fará da melhor 
maneira possível. Mas e amanhã? O amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia a 
sua preocupação. Amanhã as misericórdias se renovarão, e nós renovaremos nossa meta. 
Quem sabe até, dobraremos a meta! ;)
 Aliás, você já se deu conta de que é justamente essa mesma frase ao avesso 
que nos afasta de nossos propósitos? Só por hoje eu não vou à academia. Só por hoje eu 
vou trocar o devocional pelo filme; só por hoje eu vou fazer tudo “mais ou menos” no 
trabalho. Só por hoje. Só por hoje, e o hoje se torna um sempre. E o sempre se torna um 
hábito. E cá estamos nós, chorando “pitangas” sobre nossas listinhas de fim de ano 
furadas, sabotadas por hábitos ruins que fomos construindo dia após dia.
 Sendo assim, meus amigos, mantenhamos nossas mãos no arado, 
prossigamos para o alvo, na direção da recompensa para a qual fomos chamados: Cristo 
(Ec. 9.10).  Que nossos olhos, pensamentos e coração estejam hoje, fincados na 
eternidade (Cl. 1.26-28). E debaixo dessa esperança sustentadora cumpramos nossa 
jornada, até que ele venha.

Silvana Floresta

Na última terça, rolou a live solidária A UMP TÁ ON: VAMOS AJUDAR O ASILO e foi bênção 
demais! A UMP quer agradecer a você por nos apoiar nessa iniciativa! A sua doação vai 
fazer a diferença na vida de muita gente! Obrigada! E se por acaso você souber de alguém 
que ainda gostaria de contribuir, pode contar que ainda estamos recebendo doações até 
este domingo, dia 21/02!. É só transferir qualquer valor para as contas da igreja, 
identificando a sua oferta com o final 0,21. Muito obrigada a todos que fizeram parte desse 
projeto! A CATEDRAL TÁ ON!!!
E sexta que vem tem Culto Jovem!!!
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



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)
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Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 
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C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
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C/C nº 31267
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