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Domingo: Culto Matutino 10h30min (Presencial e On-line).
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#editorialEntre a sexta e o domingo

 A gestão do tempo é algo bastante 

complexo. Pensar compromissos associados 

a dias e horários passou a ser atitude natural a 

todo ser humano. Nessa perspectiva, gostaria 

de falar-lhe a respeito da abordagem das 

interações desenvolvida pelo sociólogo 

alemão Norbert Elias.

 Elias foi um dos maiores, senão o 

maior, precursor da Sociologia Figuracional, 

por meio da qual se estudam as relações 

humanas de forma micro e macro social. 

Nesse sentido, o autor faz uma analogia das 

relações sociais com uma dança de salão, em 

que as ações das pessoas ao dançarem são 

interdependentes naquele local e no momento 

da dança. Para esse ilustre sociólogo, 

inevitavelmente, os seres humanos agem 

como indivíduos dentro de grupos, nos quais 

deve haver necessariamente interação. Por 

isso, é tão comum a pergunta: "O que farei no 

sábado?" 

 Essa mesma pergunta também 

passou pela cabeça de João há mais de dois 

mil anos na sexta-feira da crucificação e morte 

de Jesus. Nesse dia, houve muita dor, dúvida e 

medo no coração do apóstolo. A interação 

com o Mestre já não mais era possível. Tente 

imaginar como foi duro ver o melhor amigo 

morto na cruz, enrolado em lençóis e 

sepultado. Tente imaginar indagações como: e 

agora, volto à pesca? O que farei amanhã? 

Como será meu sábado?

 E no sábado? Não há muitas 

referências bíblicas a respeito desse dia. 

Porém, o que se sabe é que João permaneceu 

perto de Jesus mesmo em uma situação 

adversa. O corpo do Mestre estava sem vida!  

O amigo e o futuro de João também estavam 

enterrados, mas o discípulo não saiu de lá, não 

abandonou a Jesus. O certo, na lógica 

humana, seria fugir. Quem garantiria que 

aqueles que mataram a Jesus não iriam fazer o 

mesmo com os discípulos? E por que João 

não saiu da cidade? Talvez, porque tomava 

conta da mãe de Jesus, talvez não tivesse 

aonde ir ou sentia falta de disposição, de 

direção, ou ainda pior... Talvez um misto de 

tudo isso. Pois, para muitos, Jesus era apenas 

uma pessoa que fazia milagres, para outros 

um mestre dos lindos ensinos; mas, para 

João, Ele era tudo isso e mais: Jesus era o 

amigo! E não se abandona um amigo! Nem 

quando ele morre.

 O que é ainda mais lindo nesse "fim 

de semana" é que, no domingo, quando Maria 

Madalena vai procurar João para contar-lhe a 

respeito da ressurreição, ela o acha por perto. 

No dia da grande vitória, no grande dia da 

ressurreição,  o discípulo amado foi 

abençoado, pois estava próximo, não havia 

abandonado o Senhor de sua vida.

 Sendo assim, não importa se 

vivemos o "sábado" posterior à pior sexta da 

nossa vida. Não abandone o Senhor Jesus, 

pois o que realmente nos interessa é que, 

muito mais do que suceder a sexta da grande 

dor, o nosso presente antecede o domingo da 

nossa maior vitória. Dessa forma, não chore 

pelo passado, não se angustie pelo presente, 

mas espere pelo milagre no futuro!

Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo
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#notícias gerais

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 24/03, às 18h, 
pe lo  ap l ica t ivo  Zoom.  Pas tores  e 
Presbíteros estão convocados; E a Igreja, 
que é administrada pelo Conselho, 
convidada a orar por seus l íderes 
espirituais!

Formatura do curso de doutorado em 
ministério 
 Os  f o rmandos  Rev.  I s a í as 
Cavalcanti, Mis. Leninha Maia e Aldemiro 
Camboim de Sá, convidam a Igreja para 
participar do ato de "Colação de Grau", 
promovido pela FACITE: Faculdade de 
Ciências e Teologia, dia 27 de março de 
2021, às 17 horas, no templo da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. A 
cerimônia será transmitida on-line pelo 
YouTube FACITE Faculdade. Nossa gratidão 
a Deus, à família e aos irmãos na Fé.
" C r e s ç a m ,  p o r é m  n a  g r a ç a  e  n o 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para 
sempre! " (2 Pe 3.18)

Projeto Gratidão   
 O  Minis tér io   de  Missões  
apresenta mais um projeto para juntos 
levarmos o amor de Deus. Enfrentamos dias 
difíceis e  muitos profissionais da área de 
saúde estão à  frente desta guerra contra o 
corona vírus. Muitos tiveram que se 
distanciar de suas famílias para cuidar de 
outras. A entrega tem sido grande daqueles 
que acreditam que suas profissões podem 
ajudar o próximo.
 Por isso, queremos como Igreja 
agradecer aos médicos, enfermeiros e 
plantonistas que trabalham em hospitais no 
centro da cidade e que estão lidando 
diretamente com a pandemia nesta Páscoa. 
Vamos presenteá-los com um kit contendo a 
Palavra de Deus, livro,  bolo, caneca, carta do 
pastor e de membros da Igreja que queiram se 
envolver. É  só  escrever uma carta 
agradecendo e enviar para o WhatsApp 21 
99500-9778. Se você também quiser ajudar 
financeiramente é  só  depositar na conta da 
Igreja com o final 0,20. Ministério  de 
Missões da Catedral, evangelizando com 
você!

Ecos da Catedral - Tema do Ano de 2021 - Ano Da Viva Esperança.
 Após o nosso período de recesso, chegou a hora de retomarmos nossas 
atividades. Iniciamoss nossas reuniões virtuais no dia 22/02/2021, com o Ecos Verão. O 
retorno será facultado a cada líder de acordo com suas disponibilidades. Contamos com a 
sua oração e a sua participação. As reuniões dos ECOS acontecem todos os dias da 
semana. Entre em contato conosco pelo tel. 98193.9584 ou por e-mail: 
ecos@catedralrio.org.br e participe de uma de nossas reuniões. Você será abençoado!
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Cultos Presenciais – Ocupação do Templo com toda segurança

 

 Meus irmãos, conforme o nosso protocolo de segurança e prevenção ao Covid-19, 
devemos manter em todo tempo o uso correto da máscara facial e também o distanciamento 
social. Foi realizado um planejamento de ocupação do Templo que assegure o distanciamento 
adequado e, ao mesmo tempo permita uma lotação dentro dos limites estabelecidos pela 
Prefeitura do RJ, que hoje está em 50% da capacidade máxima.
 Precisamos da compreensão e participação de todos na correta ocupação dos 
bancos do Templo, de modo a garantir o distanciamento e permitir que outros irmãos possam 
também participar dos Cultos Presenciais, destacando:

 1) Bancos Laterais: ocupação por no mínimo 2 pessoas juntas e no máximo por 
3 pessoas juntas. Quando 1 pessoa senta sozinha num banco lateral ela impede que 
1 casal ou família com 3 pessoas possam participar do Culto.

 2) Bancos Centrais: ocupação por no mínimo 2 pessoas sozinhas (uma em 
cada extremidade), e por 3 pessoas, sendo 2 juntas e 1 sozinha (2 juntas em uma 
extremidade e 1 sozinha na outra extremidade). Ocupação máxima de 4 a 6 pessoas 
juntas.
 Agindo conforme o Protocolo e as orientações da Equipe de Recepção, todos 
poderemos participar do Culto com alegria, segurança e paz, conscientes de nossa 
responsabilidade e zelo sobre a vida do nosso próximo.



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na ultima segunda-
feira, dia 15/03/2021, foi realizada a nossa 
reunião de oração. Foi uma bênção! Tivemos 
momentos gratificantes, pois compartilhamos 
nossas aflições e agradecimentos ao Senhor.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas, 
para que os membros e visitantes pudessem 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável.
 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.
O uso de máscara cobrindo boca e nariz é 
obrigatório durante todo o culto!

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 

Você tem participado das reuniões de 
oração e contado as bênçãos recebidas?

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 

de Janeiro reúne-se  para orar. Segunda-feira,  

dia 22/3, às 8h, pela Plataforma Zoom.  

Comece a semana em oração.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 23/3, às 

9h. A SAF Rio se reúne para orar. Vamos buscar 

a presença  do Senhor, na Plataforma Zoom.  

Anote em sua agenda.

#sociedades
e ministérios
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Reunião Executiva -  Atenção coordenadoras 

e secretárias – dia  25 às 14h30min, na 

plataforma Zoom.

E agora? Quais as perspectivas da 

Comunicação? dia 27/03 às 9h. Capacitação 

para trabalhos e reuniões. Evento da Sinodal. 

Não perca!

Reuniões Departamentais - Veja com sua 

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)

"Seu porto seguro, onde está?" 
(Provérbios 1:33)

XXIV RECCC – O REENCONTRO DE CASAIS 

COM CRISTO acontecerá no período de 22 a 24 

de outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 

Restam poucas vagas. Dr. Roberto Aylmer trará 

uma mensagem especial para o nosso grupo. 

Para maiores informações, procure a diretoria.

Reunião Mensal – Na próxima terça-feira, às 

20h, teremos reunião presencial, no templo da 

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. 

Contamos com sua presença. O protocolo de 

distanciamento social e higienização serão 

respeitados para a segurança de todos.

Aniversário de Bodas – Que essa data seja 

uma inspiração para que vocês se fortaleçam 

cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 

unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 

com muita felicidade, amor, harmonia e paz. 

Feliz aniversário de casamento! 
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UPH - União Presbiterana de Homens

Hoje teremos a Reunião Devocional�da 
UPH-Rio; logo mais, às 17h30min, pelo Zoom. 
Passaremos as informações de acesso pelos 
nossos canais de comunicação.

Quer conhecer mais os trabalhos da UPH? 
Encontre-nos nas redes sociais:

Facebook:

https://www.facebook.com/g
roups/1126514744060436/

Telegram:

Canal: https://t.me/uphrio
Grupo: https://t.me/uph_rio

Deus abençoe você e sua família!

Movimento Oásis

Estamos muito gratos ao Senhor pela 
recuperação do Reverendo André Luiz e por 
todas  as  bênçãos  receb idas .  Nossa 

Devocional, realizada no dia 14/03, foi uma 
bênção. O Licenciando Daniel Jardim, nos 
trouxe uma  mensagem edificadora, que muito 
falou aos nossos corações. O amado Daniel 
Schmith louvou ao Senhor, com hinos que nos 
alegraram o coração. Nossos agradecimentos  
a todos que sempre estão colaborando 
conosco . Em breve, teremos novidades. 
Continuemos em oração.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devocional: No dia 10 de abril, às 17h30min, 
estaremos nos reuniundo para mais uma 
devocional presencial! Em breve estaremos 
divulgando mais informações.Fique ligado e 
venha estar com a gente!  

Para mais informações: 
Instagram:  (@upa.rio)
Facebook: UPA - Rio
E-mail: diretoriaupario@gmail.com

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  

Dirigente: "Aleluia! Louvai, servos do 
Senhor, louvai o nome do Senhor."                  
(Sl 113.1)

Mulheres: "Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre." (Sl 113.2)

Homens: "Do nascimento do sol até ao 
ocaso, louvado seja o nome do Senhor." 
(Sl 113.3)

 

Dirigente:"Excelso é o Senhor, acima de 
todas as nações, e a sua glória, acima dos 
céus." (Sl 113.4)

Todos: "Tributai ao Senhor, filhos de Deus, 
tributai ao Senhor glória e força. Tributai 
ao Senhor a glória devida ao seu nome, 
adorai o Senhor na beleza da santidade."  
(Sl 29. 1-2).

114 HNC –"Brilho Celeste".

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: "E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; e o 
que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua 
segundo tiver proposto no coração, não 

com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama a quem dá com alegria."               
(II Co 9.6-7)

104 HNC – "Linda Melodia"

Consagração de Vida e Bens ao Senhor
Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO. 

Leitura Uníssona: "Se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
e me buscar, e se converter dos seus maus 
caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra." (II Cr 7.14).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

  

Leitura Bíblica: Êx 4. 18-31 – Presb. Newton 
Alvarez

Coral Canuto Régis

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

V – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Te Exaltamos, Pai

Pai, posso chamar-Te
Pai, posso Te adorar
Em Tua presença Santa posso entrar

Pai, posso chamar-Te
Pai, posso Te conhecer
Ser transformado pelo Teu poder

És Santo, És Digno
Bondoso, Maravilhoso
És Forte, És Grande
Me amas, meu Pai

Exaltamos o amor que nos alcançou
Nos atraiu e libertou, nos reconstruiu
Esse amor divino nos chamou de filhos
Te exaltamos, Pai

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor, 

todas as terras." (Sl 100.1).

Mulheres: “Servi ao Senhor com alegria, 
apresentai-vos diante dele com cântico. 
(Sl 100.2).

Homens: “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele 
quem nos fez e dele somos; somos o seu 
povo e rebanho do seu pastoreio.”          
(Sl 100.3).

Mulheres: “Entrai por sua portas com ações 
de graças e nos seus átrios, com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 
nome.” (Sl 100.4).

Homens: “Porque o Senhor é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e de 
geração em geração, a sua fidelidade. ”   
(Sl 100. 5).

Todos: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu 
coração: contarei todas tuas maravilhas. 
Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu 
nome, ó altíssimo, eu cantarei louvores.” 
(Sl 9.1-2).

Cântico: Espírito, Enche a Minha Vida /
Ao Único (coro)

Espírito, enche a minha vida (2x)
Enche-me com Teu poder
Pois de Ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser

As minhas mãos eu quero levantar
E em louvor Te adorar
Meu coração eu quero derramar
Diante do Teu altar

Exaltamos a Ti, ó rei Jesus
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a ti

Oração de Adoração



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. Senhor, Deus de nossos 
pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para 
sempre no coração do teu povo estas 
disposições e pensamentos, inclina-lhe o 
coração para contigo; ” (1 Cr 29.17-18).

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Cântico:  As Muitas Bênçãos (63 HNC)

1. Se da vida as vagas procelosas são
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez

Conta as bênçãos, dize quantas são
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

3. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 3.11-26 – Presb. 
Olympio Bezerra

Cântico: Te Louvarei

Perto quero estar, junto aos Teus pés
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar

Tudo o que há em mim quero Te ofertar
Mas ainda é pouco, eu sei
Se comparado ao que ganhei

Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei

Te louvarei, não importam as circunstâncias
Adorarei somente a Ti, Jesus

Mensagem: Rev. André  Albuquerque

IV – ORE COM FÉ

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 ias ,  apaga  as  minhas 
transgressões. Lava-me completamente 
da minha iniquidade e purifica-me do meu 
pecado.” (Sl 51.1-2)

Motivos de Oração
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Cântico: Deus de Promessas

Sei que os Teus olhos
Sempre atentos permanecem em mim
E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir 
meu clamor
Posso até chorar
Mas a alegria vem de manhã
És Deus de perto, e não de longe
Nunca mudaste, Tu és fiel

Deus de aliança, Deus de promessas
Deus que não é homem pra mentir
Tudo pode passar, tudo pode mudar
Mas Tua Palavra vai se cumprir

Posso enfrentar o que for
Eu sei quem luta por mim
Teus planos não podem ser frustrados
Minha esperança está
Nas mãos do Grande EU SOU
Meus olhos vão ver o impossível acontecer

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

VI – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Ceia  Do Senhor 
Ministração do Pão:

Cântico: Digno é o Senhor

Graças eu Te dou, Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou Ungido do Senhor

Pelos cravos em Tuas mãos
Graças eu Te dou, ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão

Digno é o Senhor, sobre o trono está
Soberano, Criador, vou sempre Te adorar
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, digno é o Senhor!
 
Ministração do vinho:

Cântico: Nada Além do Sangue

Teu sangue
Leva-me além, a todas as alturas
Onde ouço a Tua voz
Fala de Tua justiça pela minha vida
Jesus este é o Teu sangue

Tua cruz
Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai
Que prepara para nós um caminho para Ele
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue

Que nos lava dos pecados
Que nos traz restauração
Nada além do sangue (2x)
De Jesus
Que nos faz brancos como a neve
Aceitos como Amigos de Deus
Nada além do sangue (2x)
De Jesus

Alvo mais que a neve
Alvo mais que a neve
Sim, neste sangue lavado
Mais alvo que a neve serei



VI – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Meu alvo

Estou subindo pra um lugar mais alto
Eu já queimei as pontes com o passado
E em meus olhos vejo o futuro
Tudo novo se fez, tudo novo se faz

E dessa estrada eu não me desvio nunca mais
Estou firme, eu não me desvio nunca mais

Vou avançar, eu vou crescer
Ninguém vai me deter
Meu alvo é Cristo (2x)

Estou subindo pra um lugar mais alto
Eu já desisti de andar sozinho
Cristo vive em mim

E os meus pés estão no caminho, estão no 
caminho

E dessa estrada...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: O Senhor é bom

Bendirei ao Senhor pra sempre
Proclamarei que o Senhor é bom
2x
O Senhor reina, reinará com majestade
O Senhor reina, em justiça e em verdade
2x

O Senhor é bom (2x)
Sua misericórdia dura para sempre

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#aniversariantes da semana

Hoje: Arthur Guimarães Capelli, Maria José Andrade Maciel, Nely da Silva 
Abdo;

Ter 22: Cilene Alves de Oliveira, Luís Felipe do Sacramento Souza, Luiza Vitoria 
Moreira da Rocha, Paulo Nunes da Costa, Rodrigo Rocha Nunes; 

Qua 23: Elaine de Souza Medeiros, Ivaneide Marques Pereira, Presb. Johannes 
Carl Gaiser, Rodrigo Dias Fonseca Coelho; 

Qui 24: Alessandro Rocha Fonseca, Antonio Marcos Grajauska, Carlos Luiz do 
Carmo, Dejani de Almeida Reis, José de Castro Azevedo, Rosibeti Souza 
Ribeiro da Silva.

Sex 25: Celia Maria de Andrade Bruno, Clara Martha do Sacramento Paulo da 
Silva, Juliana Maria Sacramento, Luciana Lira dos Santos, Oay Candido de 
Oliveira, Patrícia Tavares de Oliveira Simões; 

Sáb 26: Christiane Avila Cordeiro de Medeiros, Leonardo e Silva Galrão, Diác. 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, Silvana Floresta do Amaral Silva 
Correia;

#de nascimento
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Hoje: Reinaldo Luz Cêia de Souza e Tânia Mara Duarte Cabral de Souza, 
Edison Vieira Pinheiro e Claudia Fernandes Duarte;

Qui 24: Priscila Maria de Barros e Nazion dos Santos Silva;
Sáb 26: Diác. Roberto Rosa de Azeredo e Vera Regina Borges de Azeredo;

"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 

Escala de Púlpito de 
Presbíteros:

10h30min: Presb. Newton Álvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra 

Próximo Domingo (28.03.2021) - Equipe Especial de Recepção de  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 3B - Culto das 10h30min: 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 Cœlho, 
Amanda Casanova, Cátia Cunha, Samuel Cœlho, Maria Luisa, Matheus Bimbi

#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: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira 
Pinto, Rute Leão, Presb. Getro Cunha,  Rev. Juan Ramires, Jussara Trindade, 
Sidney Moraes, Rev. Evaldo Beranger, , Rev. Roberto  Rev. Moíses Rocha
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 22: 1 Pedro 3. 8-14 – Carregando o fardo dos erros 
Ter 23: 2 Coríntios 4. 16-18 – Obscurecido pelas nuvens 
Qua 24: 2 Crônicas 5. 7-17 – Cantando no Espírito
Qui 25: Gálatas 6. 7-10 – A bênção virá 
Sex 26: Exodo 6. 1-9 = Algodão no ouvido
Sáb 27: Jó 38. 1-11 – Lembrando meu pai
Dom 28: Salmo 125. 1-5 – Cercados por Deus 

#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, 
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, 
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.



Firme nas promessas

‘ A palavra firme significa algo fixado, cravado, 
pregado, consistente, preso. De fato, se pararmos para 
analisar o quão estamos firmes e confiantes nas promessas 
de Deus, poderíamos nos surpreender com a baixa estatura 
da nossa fé. O sofrimento e as circunstâncias adversas podem 
suscitar a dúvida e o desespero dentro de nós. 

Uma promessa pode ser equiparada a um 
juramento. As promessas foram feitas para transmitir 
segurança, pois, diz-se que ela será cumprida. Mas como 
habitantes deste mundo, onde se encontra a nossa 
esperança? 

Em hebreus 10.23 está escrito que devemos segurar 
firmemente a confissão da nossa esperança, porque o Deus 
que faz a promessa é fiel. O Senhor cumpre cada uma de suas 
promessas. Ele vela por cumpri-las.

 O alicerce da nossa fé são as promessas de Deus, 
precisamos orar para que se firmem Suas promessas em 
nossos corações e que estejamos com os olhos voltados para 
elas. A Bíblia contém milhares de promessas para nós filhos 
de Deus e cada uma delas são como analgésico para nossa 
alma. Sejamos firmes, crendo nas promessas de Deus, pois 
como está escrito: "olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, 
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para nós." (1 
coríntios 2.9)

Daiane Alves

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:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. 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)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro


