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Domingo: Culto Matutino 10h30min (Presencial e On-line).
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O outro lado da dificuldade
           Situações difíceis acontecem na vida de todos. Não escolhem idade, 
nacionalidade ou classe social. A dificuldade é democrática. Dependendo 
do seu grau determina as mais variadas consequências, inclusive até uma 
vida em ruínas. Mas a notícia é que há uma escolha que podemos fazer 
diante da dor. Ficarmos revoltados, ressentidos, procurando culpados e 
vítimas ou nos entregarmos de olhos fechados ao Pai e deixá-Lo nos 
conduzir com confiança a águas mais profundas no relacionamento e 
intimidade com Ele.
          A segunda opção é melhor. É na dificuldade que a gente conhece 
melhor a Deus. É durante a pior situação que temos a oportunidade de 
realmente conhecer quem Deus é e reconhecer a sua paternidade para 
conosco. É quando olhamos para todos os lados e não encontramos saída e 
finalmente temos a coragem de depositar toda a confiança em Deus. Aí 
conseguimos enxergar o quão poderoso Ele é e o quanto Ele nos ama. 
Enquanto está tudo bem, geralmente nos sentimos no controle da situação. 
Enquanto está saindo tudo como o planejado, estamos satisfeitos e 
corremos o risco de nos acomodar. A verdade é que ninguém deseja passar 
por nenhum tipo de problema. Mas existem obstáculos que podem nos 
impulsionar a ter experiências profundas com Deus. Quando nos lançamos 
aos braços do Pai e de fato nos sentimos envolvidos pelo Seu amor, 
entendemos também quem somos e qual o propósito da nossa vida. Esse 
processo determinará qual será nossa trajetória.
           Nos braços do Pai, podemos entender que somos amados por quem 
somos e não pelo nosso desempenho acadêmico, performance religiosa ou 
status social. Não há nada que façamos que reduza o amor de Deus, como 
também não há nada que façamos que aumente seu amor por nós. Não são 
as palavras contrárias ditas, algumas vezes, por alguém que amamos, 
algum parente, líder ou chefe que nos definem. Somos imagem e 
semelhança de Deus e isso nos autoriza a entendermos que temos todo o 
potencial depositado em nós para sermos tudo o que Deus planejou. 
Enquanto ouvirmos mais as vozes contrárias do que a voz de Deus, 
ficaremos paralisados e não cumpriremos nosso propósito. Enquanto 
buscarmos a aprovação das outras pessoas, nossa vida nunca fluirá. 
Quanto mais conhecermos a Deus e nos conhecermos, mais teremos 
segurança e confiança para cumprirmos o nosso chamado.
           A verdade é que nem sempre temos maturidade ou discernimento 
para enxergar a dificuldade como uma oportunidade de crescimento 
espiritual, mas há outra boa notícia. O Pai é pleno em bondade e 
misericórdia e se clamarmos por entendimento, o Senhor nos concederá. 
Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as 
coisas e que devemos buscar o Reino dos céus em primeiro lugar, e tudo o 
mais nos será acrescentado. Tudo começa em Deus e tudo termina Nele. É 
durante a pior situação da nossa vida que oportunidades surpreendentes 
podem surgir.

Mayara Lima

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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#editorialÉ necessário ser transformado
#liderança
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Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
 Iaco Lobo de Souza, 
João Francisco Bastos 
Johannes Carl Gaiser, 
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Ruy Fonseca Coelho.
-
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Adibe Vieira dos Santos,
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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.
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"E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável, e perfeita vontade 
de Deus”. Rm. 12.2

O texto chama-nos a atenção para o 
perigo de uma religiosidade sem nenhum 
conteúdo espiritual responsável, fala-nos de 
um estilo de vida segundo os padrões que 
agradam ao mundo, porém que não atendem à 
perfeita vontade de Deus.

Dizer “Senhor, Senhor” e mostrar-se 
próximo ao Pai em circunstâncias que nos 
agradam é muito confortável. No entanto, fazer 
a vontade de Deus não é fácil, pois exige 
sacr i f í c io ,  renúncia  e  mudança  nas 
prioridades. Viver em Cristo torna-se difícil, 
porque não desejamos pagar o preço da 
impopularidade e, talvez, muito mais do que 
isso, não queremos abrir mão daquilo que 
realmente queremos diante da inflexibilidade 
do desejo do nosso coração.

Assusta-nos a distância entre a 
nossa atitude e a de Jesus em relação a fazer a 
vontade do Pai. Distância essa que cresce dia 
a dia, pois muitos crentes preferem uma 
coexistência pacífica e harmoniosa com o 
mundo, andando segundo o conselho dos 
ímpios, a confrontá-lo com as verdades da 
palavra de Deus. Preocupa o discurso do 

Evangelho sem as Boas Novas de salvação, 
mas recheado de triunfalismo; atordoa um 
protestantismo que não protesta contra o 
pecado; espanta um movimento reformado 
que não reflete a respeito de mudanças 
conceituais e insiste apenas na forma e 
esquece-se do conteúdo.

Quando Jesus foi colocado à prova, 
Ele categoricamente disse: “Importa tão 
somente fazer a vontade do Pai”. À luz daquilo 
que Deus exige de nós como luz, sal e bom 
perfume de Cristo, nós, crentes no Senhor 
Jesus, precisamos rever a nossa vida, medir 
os nossos passos e avaliar as nossas 
motivações e a nossa relação com Deus e com 
as pessoas. 

Portanto, há a necessidade de refletir 
e de chegar à conclusão de que, em Cristo, não 
pode haver uma vida dominical e uma outra 
semanal; uma forma de falar na igreja e outra 
na universidade; uma pseudo-facilidade de 
tratar um irmão e uma total dificuldade de lidar 
com os da própria casa. Assim, com o 
entendimento de que o Evangelho de Cristo 
transforma de dentro para fora e por inteiro, 
devemos “comer, beber ou fazer qualquer 
outra coisa, (sempre) para a glória de Deus.” I 
Co 10.31.

Pr. Renato Porpino

Pastor Efetivo
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. André Albuquerque 
19h: Rev. Isaías Cavalcanti

Escala de Púlpito de 
Presbíteros:

10h30min: Presb. Renam Jardim
19h: Presb. Roberto Corrêa

Próximo Domingo (04.04.2021) - Equipe Especial de Recepção de  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 3B - Culto das 10h30min: Filipe Agum, João Márcio, Jorge 
Gorne, José Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo, Newton, 
Cecilia, Adrizia Muniz, Aline Gomes, Hannah, Victor Mota.

Sub Equipe 3A - Culto das 19h: 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.

#notícias gerais

#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. Moíses Rocha Cristina e Délio (filha 
e genro de Lêda Franco), Rev. Nélio Quaresma, Maria da Luz Borges de 
Assunção.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 29: Filipenses 2.12-18 - Luzes brilhantes
Ter 30: Hebreus 1.1-4 - Criador e Sustentador
Qua 31: João 1.43-51 - O maior presente
Qui 01:  Lucas 19. 1 – 10 - Oportunidade de recomeço 
Sex 02: Hebreus 10. 10 – 23 - O véu rasgado
Sáb 03: 2 Samuel 12. 1 – 14 - Quem é?
Dom 04: Jeremias 2.13; 20-22 - Purificado

#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

Projeto Gratidão 
 O  Min is té r 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 nesta Páscoa estarão 
lidando diretamente com a pandemia. 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 watshapp 21-
99500-9778 que vamos imprimir e colocar 
no kit. 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.

Devocional Presencial das Crianças  
 Acontecerá no dia 10 de abril 
(sábado), às 15h, no templo da Igreja. 
Seguiremos os protocolos e as famílias 
estarão sentadas em bancos específicos. O 
tema da nossa devocional: O menino que 
ouvia Deus. A Mis. Leninha trará a 
mensagem. As inscrições precisam ser 
f e i t a s ,  p a r a  q u e m  q u i s e r  e s t a r  
presencialmente,  pelos grupos dos pais no 
watshapp da UCP,  UCP Baby ou pelo 
99500-9778. Também transmitiremos pelo 
YouTube  da Catedral. Ser criança na 
Catedral é  uma delícia!

Venha fazer parte da família Catedral
 A Igreja de Portas e Corações. Abertos tem uma classe  abençoada para você!  
Todos os domingos, às 9h pelo Zoom. Nesta Classe de nossa EBD (Escola Bíblica 
Dominical), recebemos instruções básicas sobre doutrinas bíblicas, vida cristã, bem como 
a vida da Igreja, em um ciclo de 12 aulas. A Classe tem por objetivo receber aqueles que 
querem se tornar membros da Igreja, sejam jovens ou adultos, os quais serão recebidos 
por  e aqueles "PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ" ou "PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ e BATISMO"
que vierem de outra comunidade evangélica. Se quiser saber mais detalhes, entre em 
contato pelo telefone: (21) 3916-3850,  pelo e-mail: ebd@catedralrio.org.br, EBD Catedral 
ou pegue uma ficha com a recepção da Igreja. EBD Catedral,  vidas transformadas pela 
Palavra de Deus.

D e v o c i o n a l  P r e s e n c i a l  d o s 
Adolescentes 
 No dia 10 de abril (sábado), às 
17h30min, no templo da Igreja. As 
inscrições devem ser feitas pelo grupo do 
watshapp da UPA ou entrando em contato 
com a secretaria. 



#aniversariantes da semana

Hoje: Claudia de Oliveira Cardoso, Daniel de Freitas Coelho, Eustaquio Fernandes da 
Silva, Márcia Motta de Carvalho, Nicole  de Oliveira Mota, Roberto Monteiro 
Barboza; 

Seg 29: Miriam de Oliveira Garcia,  Sebastiana Ferreira Lima;
Ter 30: Ana Lúcia Novaes Creazola, Guilherme Nunes Lourenço, Maria Clara Nogueira 

Vasconcellos Miranda de Freitas, Regina Gonçalves dos Santos, Vera Glaucia 
Machado;

Qua 31: George Washington Rocha Creazola;
Qui 01: Carla Santos, Lena Leporace, Luís Guilherme Rodrigues Arrieta, Maria 

Manuela Monteiro Matos, Pedro Cesar Cardoso Vieira Couto, Wagner Souza de 
Azevedo;

Sex 02: André Luís de Almeida Patrasso, Divino Peixoto, Gerci Maria da Silva, 
Marcelo Alexandre Bentes dos Santos, Diác. Pedro  Alcides Lobo Penna Firme, 
Roneide Gomes do Nascimento;

Sáb 03: Christina de Oliveira Abrantes, Sabrina Norbert-Del Gardo, Thiago Maia 
Ferreira Cavalcanti.

#de nascimento
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Hoje: Pedro Ceolin Stefanon e Noemi Coutinho Stefanon, Cleantho Fialho 
Viana e Alayde Gouveia Machado Fialho Viana;

Seg 29: Enedina Moraes dos Santos Chavão e Gilmar Jorge Rangel Chavão, 
Cecille Virginia Accioly Menezes e Fábio Borges;

Ter 30: Jenis Honorato de Espíndola e Maria de Fátima Soares de 
Espíndola, Ludmila da Mota Freitas e Luciano dos Santos Freitas;

Qua 31:  George Washington Rocha Creazola e Ana Lúcia Novaes Creazola;
Qui 01: Alexandre Themístocles de Vasconcelos e Bianca Rodrigues Xavier 

Lima de Vasconcelos.

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

#de casamento
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No 4o com Deus - HOJE
 "E quem der a beber, ainda que 
seja um copo de água fria, a um destes 
pequeninos, por ser este meu discípulo, 
em verdade vos digo que de modo algum 
perderá o seu galardão." (Mt 10.42)
 Parece que virou mote para 
responder aos problemas do mundo. É 
falada insistentemente: "PELA VIDA". 
Parece que agora tudo é pela vida. As 
ordens, decisões estapafúrdias, as 
máscaras, os apelos, as prisões em casa, a 
comoção e até as dificuldades. Tudo é pela 
vida!!!
 O verso nos fala de algo simples: 
tomar a decisão de fazer algo bom, ainda 
que pequeno, a outrem. Ele é o Deus dos 
detalhes, por isso leva em consideração 
tudo: motivações, situações, pensamentos 
e nossas atitudes. O que temos feito nesta 
vida que Deus nos deu? Somos religiosos 
ou vivemos em intimidade com o Senhor? 
Ent ramos em laços escusos onde 
estivemos? Temos tido pensamentos tortos, 
frutos de nossa vida entrelaçada com este 
mundo, que geram incoerência com o Deus 
da Palavra? Tudo pela vida?
Participe HOJE de "ETERNOS", com o 
Pastor LEONARDO CAMPANHA, da Igreja 
Presbiteriana de Pinheiros (SP) no nosso 
canal do YOUTUBE, às 17h. Entramos na 9a 
Temporada do "No 4o com Deus, o melhor 
lugar para se estar".
https://www.youtube.com/channel/UCmW
Xd4lMbpgRiBmLOgLvIMw

Bodas de Ouro
 O casal Pedro Stefanon e Noemi 
Stefanon, completa hoje, dia 28 de março, 
cinquenta anos de vida a dois feliz e 
abençoada na presença de Deus. Um ao 
lado do outro e ambos diante de Deus. Que 
o amor que os uniu, e une, seja a cada dia 
fortalecido em Deus. Parabéns ao distinto 
casal! Parabéns aos filhos; Parabéns aos 
netos “As muitas águas não poderiam 
apagar o amor, nem os rios afogá-lo.”                
(Ct 8.7).

Iara de Souza Rigueira convocada à 
presença de Deus
 Aos 75 anos, após longo período 
de enfermidade, foi chamada à presença de 
Deus, a quem amou e serviu com fidelidade 
e dedicação. A Cerimônia da Esperança 
Cristã aconteceu na quinta-feira, dia 25 de 
março,  no  cemi té r io  do  Catumbi , 
m in i s t r ada  pe lo  Rev.  And ré  Lu i s 
Albuquerque, com a participação da Mis. 
Leninha Maia. Lara era a mãe/cuidadora da 
Lena Leporace. Que Deus console o 
coração de sua família! “Combati o 
combate, completei a carreira, guardei a 
Fé”. ( 2 Tm 4.7).   

https://www.youtube.com/channel/UCmWXd4lMbpgRiBmLOgLvIMw
https://www.youtube.com/channel/UCmWXd4lMbpgRiBmLOgLvIMw


Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal   

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 

a t r i b u i ç õ e s ,   e   e m  e s p e c i a l  a s 

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, 

co r respondênc ias  ou 

solicitações relacionadas 

à Junta Diaconal, sejam realizados através 

do nosso e-mail oficial:

 jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade  Auxiliadora  Feminina 

Feliz Páscoa! Que a alegria da ressurreição 

de Cristo esteja em seu coração hoje e 

sempre!  Porque Ele vive posso crer no 

amanhã!

Perseverando  em Oração - A  Sinodal 

Rio de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-

feira,  dia 30/3, às 8h, pela Plataforma 

Zoom.  Comece a semana em oração.

Reunião de  Oração - Terça-feira dia 31/3, 

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 Plenária -  Próxima 5ª feira dia  

1/4 ás 14h30min – plataforma Zoom. A SAF 

espera por você.

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 – Ainda temos vagas para o 

REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 

que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de 

outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 

Nosso preletor será o Dr. Roberto Aylmer. 

P r o c u r e  a  d i r e t o r i a  p a r a  m a i o r e s 

informações.

Reunião Mensal – Nossa reunião de 23/03 

f o i  m u i t o  e s p e c i a l .  F o m o s  m u i t o 

abençoados pela palavra trazida pelo 

Reverendo André Albuquerque. Gratos, 

oramos ao Senhor rogando que o guarde e o 

fortaleça em seu ministério.

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário 

de casamento! Que o Senhor renove o 

carinho, a compreensão e o amor. Que o 

amor de vocês siga brilhando para sempre!
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V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico Teu Amor Não Falha : 

Nada vai me separar, 
Mesmo se eu me abalar:     
Teu amor não falha!

Mesmo sem merecer, 
Tua graça se derrama sobre mim:
Teu amor não falha!

Tu és o mesmo pra sempre, 
Teu amor não muda.          
Se o choro dura uma noite 
A alegria vem pela manhã.  

Se o mar se enfurecer, 
Eu não tenho o que temer,
Porque eu sei que me amas: 
Teu amor não falha!

Se o vento é forte e profundo o mar, 
Tua presença vem me amparar:
Teu amor não falha!

Difícil é o caminhar, 
Nunca pensei que eu fosse alcançar:
Teu amor não falha!

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Tu fazes que  tudo 
Coopere para o meu bem! x4  

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Venha o Teu Reino

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



UPH - União  Presbiteriana  de  Homens

No próximo sábado (03/04), teremos 

mais um encontro da nossa Federação de 

homens. Sob o tema Oportunidades em 

Tempo de Mudança, nosso convidado será o 

nosso querido pastor, Rev. Renato Porpino! 

Imperdível! Marque em sua agenda e 

convide um irmão para estar junto, pelo 

Zoom. Aguarde as informações de acesso ao 

evento nas redes sociais da UPH.

No dia seguinte (04/04), primeiro domingo 

do mês de abril, teremos a nossa reunião de 

oração da UPH-Rio. Venha estar conosco 

nesta reunião tão fraterna. Louvaremos o 

Senhor com as nossas orações! Fique atento 

às divulgações.

Quer conhecer mais os 

t r a b a l h o s  d a  U P H ? 

Encontre-nos nas redes 

sociais: facebook: 

https://www.facebook.com/

groups/1126514744060436/

Telegram:

Canal: https://t.me/uphrio

Grupo: https://t.me/uph_rio

Deus abençoe você e sua família!

UPA - União  Presbiteriana  de  Adolescentes

Devocional: No dia 10 de abri l ,  às 

17h30min, estaremos nos reunindo para 

mais uma devocional presencial! Em breve 

estaremos divulgando mais informações. 

Fique ligado e venha estar com a gente!  

Para  mais  in fo rmações :  Ins tagram 
(@upa.rio), facebook (UPA - Rio) ou email 
(diretoriaupario@gmail.com)

ECOS da Catedral

TEMA DO ANO DE 2021 
ANO DA VIVA ESPERANÇA

Já retornamos às nossas atividades. As 
reuniões v i r tua is começaram no d ia 
22/02/2021, com o Ecos Verão. O retorno é 
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!

#sociedades e ministérios
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Confiarei em Ti...

Confiarei em Ti...   4x

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 
Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

 Leitura Uníssona: “Agrada-te do Senhor, e 
ele satisfará os desejos do teu coração. 
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia 
nele, e o mais ele fará.” (Sl 37.4-5)

Motivos de Oração

Cântico: Descansarei

Cobre-me com Tuas mãos.
Com poder, vem me esconder, Senhor!

Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus.

Minh'alma está segura  em Ti.
Sabes bem que em Cristo firme está.

Se o trovão e o mar…
       
Descansarei, pois sei que és Deus.
Descansarei, pois sei que és Deus.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 4. 1-31 – Presb. Peter 
Tenney

Cântico: Oh! Venha ao altar!

Se ferido por dentro estás 
E o pecado é pesado demais, Jesus te chama.
Se ao fim de si mesmo chegou 
E sua fonte de água secou, Jesus te chama

Oh! Venha ao altar, aos braços abertos do Pai.
Perdão foi pago com 
Precioso sangue de Jesus!

Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje não dá pra esperar, 
Jesus te chama!

Tua tristeza troque por prazer, 
Nova vida das cinzas vais ter, 
Jesus te chama!

Oh! Venha ao altar...  2x    

Oh! Que Salvador, Maravilhoso é! 
Cante Aleluia,  Cristo vive!
Curve-se a ele, pois Ele é o Senhor!
Cante Aleluia, Cristo vive! 2x 

Oh! Venha ao altar...  2x

Deixa a culpa e o erro pra trás.
Venha hoje não dá pra esperar, Jesus te 
chama!

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio:  Vim para Adorar - Te 

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o 

meu coração; contarei todas as tuas 
maravilhas." (Sl 9.1).

Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei em 
ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei 
louvores.” (Sl 9.2).

Dirigente: ”Aleluia! Louvai o nome do 
Senhor; louvai-o, servos do Senhor.”     
(Sl 135.1).

Congregação: “vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.” (Sl 135.2).

Todos: ”Louvai ao Senhor, porque o Senhor é 
bom; cantai louvores ao seu nome, porque 
é agradável.” (Sl 135.3).

Cântico: Tu és soberano 

Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus Tu és Senhor absoluto.
Tudo o que existe e acontece
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo! 

 E apesar desta glória que tens, 
Tu te importas comigo também;
E este amor tão grande eleva-me, 
Amarra-me a Ti, Tu és tremendo!

Tu és soberano sobre a terra... 

 E apesar desta glória que tens...

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Assentado diante do 
gazofilácio, observava Jesus como o povo 
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos 
depositavam grandes quantias. Vindo, 
porém, uma viúva pobre, depositou duas 
pequenas moedas correspondentes a um 
quadrante .  E ,  chamando os seus 
discípulos, disse-lhes: Em verdade vos 
digo que esta viúva pobre depositou no 
gazofilácio mais do que o fizeram todos os 
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do 
que lhes sobrava; ela, porém, da sua 
pobreza deu tudo quanto possuía, todo o 
seu sustento.” (Mc 12. 41-46).

Cântico: Confiarei 

Eu não tenho que andar ansioso
Se vou ter o que comer ou vestir.
Se o Senhor veste os lírios dos campos,
O que mais não fará por mim?

Eu não tenho que andar preocupado
Com os cuidados e males do amanhã,
Pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor, 
Minha esperança está em Ti.                  
Não há maior prazer do que saber 
Que meu Deus cuida de mim!
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “O teu reino é o de todos os 

séculos, e o teu domínio subsiste por 
todas as gerações. O Senhor é fiel em 
todas as suas palavras e santo em todas as 
suas obras." (Sl 145.13).

Mulheres: “Ó profundidade da riqueza, tanto 
da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11.33).

Homens: “Quem, pois, conheceu a mente do 
Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?” 
(Rm 11.34).

Dirigente:“Ou quem primeiro deu a ele para 
que lhe venha a ser restituído?” (Rm 
11.35).

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente. Amém!”  (Rm 11.36).

177 HNC –“Firme nas Promessas”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor.” (Mt 25.20-21)

221 HNC – “Um Vaso de Bênção”
(1ª e 4ª estrofes)

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Humilhai-vos, portanto, 
sob a poderosa mão de Deus, para que ele, 
em tempo oportuno, vos exalte, lançando 
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque 
ele tem cuidado de vós.” (1 Pe 5. 6-7).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
  
Leitura Bíblica: Êx 5.1 – 6.1– Presb. Paulo 
Raposo
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. André Albuquerque

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Anotações
e reflexões

V – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Cântico: Te Agradeço

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por Tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: 
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres: 
Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço. Te agradeço!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 


