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Domingo: Culto Matutino 10h30min (Presencial e On-line).
                   Culto Vespertino 19h (Presencial e On-line).
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#editorial
Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações
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#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

"Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as 
coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma 

delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os 
alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. 

Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, 
e o Senhor, para o corpo." 

(1 Coríntios 6:12,13)
 Há anos eu lia esses versículos sem muito entendimento. Deus 
quer destruir o estômago? O estômago realmente não é para os alimentos? 
Bom, recentemente lendo a Bíblia de Estudo NAA algo ficou muito claro 
para mim: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo!
 Pelo contexto, vemos que desde o v. 12 até o 20, Paulo está 
argumentando incessantemente que o corpo é importante. Deus 
ressuscitou o corpo de Cristo e ressuscitará o nosso, ou seja, nossos 
corpos, assim como o de Jesus, têm caráter ETERNO! Por isso, essa 
natureza eterna deve influenciar nossas decisões e nosso cuidado com o 
corpo. 
 No v. 17, Paulo traz outra exortação: “Aquele que se une ao 
Senhor é um só Espírito com Ele.” Vemos que nosso corpo faz parte de algo 
muito maior que nós. Faz parte da habitação do Espírito Santo. Se nós 
gostamos tanto de lembrar que Deus não habita em templos feitos por mãos 
de homens, onde ele habita então? Em nós! Em nós! Em nós!
Depois dessa breve introdução, podemos voltar aos versículos base. Por 
que Deus condena o estômago, afinal?
 A NAA observa que as partes entre parênteses são, 
provavelmente, ditados falados entre os coríntios. Eles sintetizam bastante 
a cultura e os costumes romanos com relação ao corpo. O que essas 
citações querem dizer é: O que o indivíduo faz com seu corpo não tem 
relevância no resto da sua vida. “Todas as coisas me são lícitas”, significa 
dizer que somos livres para nos relacionarmos com os estímulos à nossa 
volta. “Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os 
alimentos”, significa dizer que temos apetites da carne e devemos satisfazê-
los, pois eles são apenas instintos biológicos que em nada atrapalham 
nossa vida com Deus. Podemos até mesmo fazer um paralelo com o jargão 
moderno “Meu corpo minhas regras”. Normalmente entoado por mulheres, 
mas diariamente vivenciado por todos, um cristão não vive essa lógica. 
Pois ao final, ambos, alimento e estômago, serão destruídos na presença 
do Senhor.
 Pela lógica do Reino, cuidar do corpo significa honrar a 
presença do Espírito (v. 19a), reconhecer a Deus como prioridade (v. 19b) e 
valorizar o sacrifício do Filho ao se entregar na cruz por nós (v. 20). Que nós 
possamos entender que o que fazemos com o corpo afeta diretamente a 
maneira como nos relacionamos com o Criador, podendo nos afastar em 
mais rebeldia ou nos aproximar em amor e cuidado. 

Amanda Casanova
--
--> Fique de olho nas nossas programações! O culto jovem presencial está 
rolando a cada 15 dias. Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas 
nossas redes sociais (@umprio) para mais detalhes!

#ump
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#editorial"No ano da morte do rei Uzias, 
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e 

sublime trono" (Isaías 6.1a)

O Brasil está mergulhado em uma crise ética 
sem precedentes. O caos social em que vive o país tem 
razões explícitas. A corrupção anda à solta e o desvio de 
dinheiro público é uma vergonha constatada 
nacionalmente todos os dias. Tal fato é uma afronta à 
população que sobrevive em meio às más notícias e que 
carece dos direitos mais elementares. 

A crise é de ética e de valores. As práticas das 
autoridades e mesmo do povo desvelam esse caos. 
Assumem governantes, saem governantes e o discurso é 
sempre o mesmo. Além disso, pode-se falar do estado 
paralelo de direito chamado narcotráfico. A violência está 
presente e pode ser observada em todos os andares 
sociais. Vive-se em tempos delirantes de um país que 
recebeu Copa do Mundo, Olimpíada e outros eventos, 
porém suas autoridades não acharam tempo para 
conquistas de fato mais relevantes. Emilé Durkheiem, 
um dos principais teóricos da Sociologia, definiu na 
metade do Século XIX, situações como essa como o que 
chamou de anomia social. Para ele, uma nação sem 
regras e sem ética sempre será tutelada pelo caos. 
Durkhem parece ter encontrado esse conceito olhando 
“profeticamente” para o nosso país. 

Judá também viveu dias difíceis até que 
Uzias chegasse ao trono. Sem dúvida, esse Rei foi um 
dos grandes monarcas da história de Judá. Seus feitos 
como governante trouxeram um sentimento de valor 
àquela nação e enchia os seus governados de orgulho, 
de entusiasmo e de confiança. 

Infelizmente, em um dado momento, esse 
grande rei – que também era um homem pecador – se 
deixou levar por sua vaidade. Não resistiu e fez aquilo 
que Deus não aprovava. A história dele, registrada no 
capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, mostra que 
seu erro lhe custou muito. Contudo, apesar de seu erro 
no final do reinado, Uzias foi considerado um dos 
grandes reis de Judá: "(...) divulgou-se a sua fama até 
muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até 
que se tornou forte" (2Cr 26.15). O profeta Isaías foi um 
dos seus mais cuidadosos biógrafos (2Cr 26.22). 

Quando Uzias morreu, com ele, certamente, 
morreram muitas esperanças de glória em Judá. Em 
particular, o seu biógrafo Isaías, filho de Amoz, deve ter 
se preocupado com o futuro de sua nação. A situação 
não estava muito bem no mundo e Uzias, com sua 
habilidade no governo, era a garantia de confiança e de 

segurança para Israel. Com a morte desse rei, 
possivelmente, as condições do povo poderiam mudar 
para pior e uma sombria nuvem de incertezas pairava 
sobre a nação. 

Diante desse quadro, há a grande visão de 
Isaías e uma resposta de Deus não apenas para o profeta, 
mas para nós, que – de vez em quando – nos sentimos 
também cercados por uma nuvem de desesperança. 

Isaías ainda tinha em mente a morte do grande 
rei Uzias, mas quando Deus lhe traz uma visão profética, 
ele vê "O Senhor" sentado em um alto e sublime trono. 
Deus revela ao seu profeta que – mesmo em meio às 
densas nuvens de incerteza, com poderosas nações 
inimigas espreitando oportunidades para dominar Israel, 
com homens maus desejando o poder e com todo 
possível quadro caótico à frente – o profeta ainda podia 
descansar e confiar, pois no trono de todo o Universo 
quem está assentado é o Senhor. O trono de Judá poderia 
estar vazio, por ser circunstanciado pela morte de Uzias, 
mas o trono do Senhor Soberano permanecia ocupado. 
Deus estava e está no controle de tudo. 

Apesar de todo o quadro triste de Judá 
naqueles dias durante o reinado de Acaz, da conspiração 
dos reis da Síria, das ameaças dos povos Egípcios e 
Assírios e da própria corrupção do coração do povo de 
Deus em Judá, Isaías ouve do Senhor palavras de 
esperança. Isaías vê o único trono que jamais ficará 
vazio, contempla o Soberano que jamais será deposto, 
enxerga um governo que jamais será abalado. Deus, 
afinal, é quem realmente governa todas as coisas e, se 
isso é assim, o Seu povo deve confiar e descansar no 
Seu poder e na Sua fidelidade. 

Portanto, neste dia, descanse sabendo que o 
seu Deus continua assentado no trono dos céus a 
governar o universo. Permita-se respirar enchendo o 
peito, caminhe contra o vento, eleve os olhos aos Céus, 
faça a sua oração e confie no Senhor, pois não só a sua 
vida, mas todo o planeta e toda a existência estão nas 
Santas Mãos do Soberano Senhor, que reina desde antes 
da fundação do mundo e que tem o único reinado eterno. 
Viva em Paz. 

A Ele a glória e apenas n'Ele a nossa fé.

Pastor Renato Porpino 
Pastor Efetivo

#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.
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino
19h: Miss. Leninha Maia

Escala de Púlpito de 
Presbíteros:

10h30min: Presb. Luis Monteiro
19h: Presb. Maurício Buraseska 

Próximo Domingo (21.03.2021) - Equipe Especial de Recepção de  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 2B - Culto das 10h30min: Adolfo, Antonio Renato, Luiz 
Cláudio, Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter,  Apocalypses, 
Gabriel, Matheus, Mariana, Elionora, Lucio Maia, Leonardo
Sub Equipe 1A - Culto das 19h: Adolfo, Antonio Renato, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Charles, André Lima, Odete, 
Gabriella, Isabela, Priscila

#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. Roberto  Rev. Moíses Rocha
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 15: Êxodo 10. 21-29 - Continue
Ter 16: 2 Samuel 23. 13-17
Qua17: Deuteronômio 31. 1-8 – Posicionando-se com coragem
Qui 18: Habacuque 3. 16-19 – Alegria em lugares difíceis
Sex 19: 2 Timóteo 1. 3-7 – Marcados pela Mama 
Sáb 20: Salmo 30 – Do pranto à adoração 
Dom 21: Efésios 2. 4-10 – Feito à mão para você 

#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

 Amados Irmãos e Irmãs
  "Crescer na Graça e no conhecimento e
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo"; 
essa maravilhosa recomendação do 
Apóstolo Pedro temos buscado sempre pôr 
em prática em nossas Classes de EBD, que 
continuam com toda força.

   Veja abaixo nossas dicas:

 Quer se tornar membro da 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, 
nossa querida Catedral?
Faça parte da CLASSE CATECÚMENOS ! 
Todos os Domingos às 9h pelo Zoom.

Classe Logos - Convidamos você para um 
estudo bíblico na nossa classe! Todas as 
segundas-feiras às 20h, no Zoom, 
estudaremos sobre Verdades Essenciais da 
Fé Cristã. O tema da próxima aula é O 
es tado  in te rmed iá r io.  E s t amos 
compartilhando com os irmãos e irmãs as 
referências bíblicas da lição, para que 
tenham a oportunidade de lerem com 
antecedência dentro da disponibilidade de 
cada um. Desta forma, poderão aproveitar e 
participar melhor do estudo bíblico. 
Informações para acesso: 

ID da reunião: 677 272 9874 
Senha de acesso: 1835100  

Todas as segundas-feiras às 20h. A aula 
também vai ser transmitida 
ao vivo pelo canal da 
classe no youtube: 

encurtador.com.br/
cdJY8

Classe do Templo - On-line, pela 
p l a t a f o r m a  Z o o m ,  c o m  o  Te m a 
"Aprendendo a andar no Espírito Santo – 
Um importante e vital ensino para os 
últimos dias”, que será o tema introdutório 
do tema seguinte, que será “A Esperança e a 
Redenção Final do Crente - Estudo do Livro 
do Apocalipse para os Últimos Dias”. Todo 
Domingo, às 09h.

Link para acesso à Sala de Aula Virtual:
 https://zoom.us/j/93429502224

Classe John Knox - Quer estudar a 
Palavra de Deus e ainda aprimorar seu 
conhecimento do idioma Inglês? Temos a 
Classe John Knox, que está estudando as 
Verdades Essenciais da Fé Cristã em 
Inglês/ Português.
Todo Domingo às 09h.
Para mais detalhes, entrem em contato 
conosco:

Tel: (21) 3916-3850 ou (21) 2262-2330
Email: secretaria@catedralrio.org.br

https://youtube.com/channel/UCs3kYYrZ2ucz8gfOLz4JUkw
https://youtube.com/channel/UCs3kYYrZ2ucz8gfOLz4JUkw
mailto:secretaria@catedralrio.org.br


#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro, 
Carmen Lucia Pinho Gomes, Dina Cavalcanti Alvares, Hannah Lúcia Duarte de 
Oliveira Conceição, Lenira Simões Camara Leão, Presb.Luís Monteiro da Costa, 
Nely Pereira Teixeira, Viviane Santos de Jesus;  

Seg 15: Ana Maria Chindelar Ferreira de Sá, Carlos Alberto Guerrese, Chloe Tompson 
Machado, Ilenemarinho Riitano, Ivan Luis Teixeira, Luiz Carlos Andrade  Gomes, 
Luiz Carlos Ubaldo; 

Ter 16: Ana Carolina Domingues Lima, Cintia Caetano Ladeira, Fernanda Abrantes 
Huguenim, Giselle Clara Araujo Maguela, Haydee Neves Ferreira, Nelia Fernandes 
Machado, Diác. Paulo de Castro Freitas;

Qua 17: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, Diác. Ricardo Dowsley 
Fernandes;

Qui 18: Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Denize Rachel Nogueira Vasconcellos de 
Freitas, Gilberto de Oliveira, Hugo Viana Martins, Lucimar Santos de Araujo,Marco 
Aurelio Rodrigues de  Brito,Maria de Fátima Alves Duarte;  

Sex 19: Ana Graice de Souza Ferreira, Diác. Clovis Botelho, Gilza Nunes de Oliveira 
Souza, Nadir Alves Ferreira, Walfrido Souto Maior Monteiro, William Torres 
Fernandes;

Sáb 20: Claudia Cruz Soares da Silva, Elizabeth Gomes da Costa, Diác. Filipe Agum de 
Campos, Helio Machado, Joaquim da Costa Pereira da Silva, Sandra de Cassia 
Gama dos Santos, Telma Pereira de Miranda Gomes.

#de nascimento
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Hoje: Severino Dutra Fialho de Vasconcelos e Maria de Lourdes S. 
Vasconcelos, Paulo Vendrami e Irene Vieira de Sá Vendrami;

Seg 15: Diác. Albino de Amorim Leite e Adolphina Pinheiro Leite;
Ter 16: Alexandre Figueiredo Simões e Susana Balmant Emerique Simões;
Qua 17: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra;
Qui 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá;
Sáb 20: Reubem Luiz Moreira Faria e Mônica Faria Baptista Faria.

"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 - A 9a Temporada

 "Mas Jesus insistiu: Deixa aos 
mortos o sepultar os seus próprios 

mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de 
Deus." (Lucas 9.60)

 No leito de morte, alguns dizem: 
"ah, se eu tivesse mais tempo..." Já 
percebeu que quando estamos de férias ou 
nos divertindo, as horas se tornam menores 
e tudo passa muito rápido? Em alguns tipos 
de trabalho, o tempo volta a se expandir, 
parecendo que as horas não passarão 
nunca? Em outros, se torna escasso para 
executar tantas tarefas. Meu chefe dizia: "o 
tempo é o tempo que se tem" e derramava 
uma infinidade de tarefas impossíveis de 
serem resolvidas dentro do período que 
havia sido estipulado. Mas me dava uma 
solução: "o que você faz entre 22h e 6h"? 
brincava ele.

A situação descrita em Lc 9.58-62, nos fará 
compreender o que Jesus estava dizendo 
sobre a situação acima. Seja abençoado em 
"ETERNOS" com o Pastor LEONARDO 
CAMPANHA, da Igreja Presbiteriana de 
Pinheiros, SP. Quando será o dia da minha 
morte? O que tenho priorizado? Quantas 
horas e dias temos? Participe pelo nosso 
Canal no YouTube, no dia 28 MAR às 17h, 
quando vol taremos para nossa 9a 
Temporada: "No 4o com Deus, o melhor 
lugar para se estar."

O Dízimo antes da Lei
“E de tudo lhe deu Abrão o dízimo” 

(Gn 14.18-20) 
 O texto ressalta a fidelidade de 
Abrão, antes da Lei, na entrega do dízimo a 
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do 
Deus Altíssimo. O dízimo corresponde a 
10% por cento de toda a renda. O dízimo 
expressa fidelidade a Deus; evidencia amor 
ao Senhor  e  à  sua causa;  mostra 
reconhecimento e gratidão ao Jeová Jireh, o 
Deus da provisão, pelas bênçãos recebidas. 
 Melquisedeque é um tipo de 
Cr is to  e  o  seu Sacerdócio es tava 
relacionado a Cristo: “Para o qual também 
Abraão separou o d íz imo de tudo 
(primeiramente se interpreta rei de justiça, 
depois também é rei de Salém, ou seja, rei 
de paz; sem pai, sem mãe, sem genealogia; 
que não teve princípio de dias, nem fim de 
existência, entretanto, feito semelhante ao 
Filho de Deus), permanece sacerdote 
perpetuamente.” (Hb 7.2 – 3). “Porquanto 
se testifica: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque.” (Hb 
7.17).
 Em Cristo, como sacerdote 
imutável, como filhos espirituais de Abraão, 
sob a graça, devemos trazer nossos dízimos 
e consagrá-los ao Senhor para o sustento e 
manutenção de sua casa. (Igreja e Obra). 
Seja fiel nos dízimos; seja grato nas ofertas!



Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima 2ª-feira, dia 
15/03/2021, às 20h, a JD estará se reunindo, 
de forma on-line, pelo aplicativo ZOOM. O link 
(ID da reunião) será disponibilizado no grupo 
de WhatsApp Junta Diaconal.

Campanha de Mãe para Filhas – Na forma 
de lembrança, dia 28 de fevereiro de 2021, 
foram encerrandas as arrecadações da 
campanha “Mãe para Filhos”, visando relatar à 
Igreja as ações realizadas durante o ano de 
2020 e no início de 2021, assim como uma 
prestação de contas. Louvamos ao Senhor por 
sua provisão e direção, sem a qual seria 
impossível alcançar os resultados que tivemos, 
e também agradecer a cada membro que com 
fé, visão e amor contribuiu com alegria, 
possibilitando que essa ajuda valiosa 
chegasse a centenas de lares em situação de 
risco. “Porque tive fome, e me destes de 
comer...” Mt 25:35a

Covid 19 - As notícias sobre a evolução da 
pandemia têm sido muitas, e ainda se tem muita 
controvérsia sobre informações da doença, 
formas de contágio e modos de proteção. 
Contudo a prevenção continua sendo, com 

unanimidade a forma mais 
eficaz de se viver  com 
s e g u r a n ç a  e 
responsabilidade. Nesse 
sentido, o Protocolo Catedral 
Covid-19 foi implementado 
e m  n o s s a  I g r e j a , 
possibilitando a realização dos Cultos 
Presenciais respeitando todas as normativas de 
segurança sanitária dos órgãos públicos de 
saúde. Nossa Igreja possui uma Comissão 
Especial que elaborou o protocolo e que se reúne 
regularmente para analisar o cenário e revisá-lo. 
Gestos de responsabilidade e de amor pela sua 
vida, mas que requerem de igual forma o seu 
compromisso e responsabilidade como cidadão 
e membro da Igreja, em utilizar a máscara em 
todo tempo na Igreja, em seguir as orientações da 
equipe de recepção, em não fazer aglomeração. 

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

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

É tempo de orar! Participe das reuniões de 
oração e conte as bênçãos recebidas.

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 8/3, às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece 
a semana em oração.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 9/3, às 
9h. A SAF Rio se reúne para orar. Vamos buscar 
a presença  do Senhor, na Plataforma Zoom.  
Anote em sua agenda.

Fique atenta! Para a Comemoração dos 123 
anos da SAF, sábado dia 20 às 9h – Aniversário 
SAF. PARTICIPE!!!!

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.

Reunião Helen Simonton - dia 17 às 
14h30min. Participe!!!! Plataforma Zoom.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE” (Filipenses 4:13)

Tema do ECCC 2021: “Seu porto seguro, onde 
está?” (Provérbios 1:33)

XXIV RECCC – Participe do REENCONTRO DE 
CASAIS COM CRISTO, que ocorrerá nos dias 
22, 23 e 24 de outubro de 2021, no Hotel 
Atlântico Búzios. Ainda restam algumas vagas. 
Nosso preletor será o Dr. Roberto Aylmer. As 
condições estão ótimas. Procure a diretoria, e 
faça sua inscrição.
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Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



Reunião de abertura – Com o coração cheio 
de gratidão, o ECCC agradece primeiramente a 
Deus, e a todos que compareceram e 
contribuíram para a realização de nossa 
primeira reunião presencial de 2021, na última 
terça-feira. Foi uma noite de bênçãos!!! O 
Senhor nos falou através do nosso Pastor 
Renato Porpino. Com certeza, trata-se de uma 
nova oportunidade de crescimento em 
comunhão familiar, que começa na comunhão 
com o Senhor. Participe!

Aniversário de Bodas –Parabéns pelo 
aniversário de casamento! Que Deus lhes 
conceda muitos anos de vida juntos, 
desfrutados com muita felicidade, saúde e 
companheirismo. Que Deus os cubra de 
bênçãos e fortaleça sua união dia após dia.

UPH - União Presbiterana de Homens

Na semana passada aconteceu a reunião de 
oração da nossa sociedade. Nosso segundo 
secretário, Silvio Correa, conduziu a reunião e 
nos preparou para um precioso momento de 
oração uns pelos outros. Bênção!

A nossa Federação de UPH’s está a todo vapor! 
No sábado do dia 6 aconteceu o 2º encontro da 
Federação e o preletor da manhã foi o Rev. Romer 
Cardoso, diretor do Seminário Simonton. Que 
palavra edificante! Este ano os encontros estão 
sob o tema "Oportunidades em tempo de 
mudança". A próxima reunião vai acontecer neste 
sábado (20/03), às 10h, pelo Zoom. Fique atento 
às divulgações nas redes sociais!

Lembrem-se também que no próximo 
domingo (21/03) teremos Reunião Devocional 
da UPH-Rio. Passaremos as informações de 
acesso pelos nossos canais de comunicação.
Quer conhecer mais os trabalhos da UPH, nos 
encontre nas redes sociais:
facebook:

https://www.facebook.com/
groups/1126514744060436/

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

Movimento Oásis

Agradecimentos: Agradecemos a Deus pela 
sua presença na nossa reunião de oração on-
line e pela abençoada palavra, em João 8, do 
nosso conselheiro presbítero Iaco. Coração 
grato. Aguarde pelo whatsapp as novas datas. 
Não falte!!

Devocional: Hoje teremos devocional!! 
Estaremos reunidos, hoje as 16h,na nossa sala 
virtual, pelo aplicativo Zoom , e teremos o 
licenciando Daniel Jardim como preletor da 
tarde. Você poderá acessar o link divulgado 
nos grupos, Oásis é Vida, Favoritos e Levitas, 
ou pelo contato 021 992147577.

Oração: Oremos pela saúde do nosso mentor 
Reverendo André, pedindo a Deus por uma 
breve recuperação e que guarde a sua família. 
Em oração. 

#sociedades e ministérios
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III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se eu no coração 
contemplara a vaidade, o Senhor não me 
teria ouvido. Entretanto, Deus me tem 
ouvido e me tem atendido a voz da oração. 
Bendito seja Deus, que não me rejeita a 
oração, nem aparta de mim a sua graça.” 
(Sl 66.18-20)

Motivos de Oração

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 o trabalho
E o teu trabalho é descansar em mim
É meu, somente meu todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em mim

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim
Confia de todo o coração

Oh! oh! descansar em mim
Descansa em mim
Oh! oh! descansar em mim

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 3. 1-10 – Presb. 
Maurício Buraseska

Cântico: Semelhante a Ti 

Senhor eu quero mais te conhecer
Senhor eu quero mais te entender
A tua face eu quero contemplar
Ouvir a tua voz e te obedecer

Abra os meus olhos com a tua luz
Toca o meu coração com teu amor
Dá-me entendimento da tua palavra
Espírito, vem inundar meu ser

Eu quero ser semelhante a ti
Enquanto eu te adoro, transforma-me
Eu quero ser semelhante a ti
Enquanto eu te adoro, transforma-me

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: ALFA E ÔMEGA

Não há outro como Tu, Soberano e Fiel
Não há outro como Tu
Reina sobre a Terra e céu

És o Alfa e Ômega, Início e Fim
És o ar que eu respiro, tudo pra mim
Tu és Jesus, Tu és Jesus
Alfa e Ômega, Início e Fim, tudo pra mim

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio
 
 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu 

santuário; louvai-o no firmamento, obra 
do seu poder." (Sl 150.1).

Congregação: “Louvai-o pelos seus 
poderosos feitos; louvai-o consoante a 
sua muita grandeza.” (Sl 150.2).

Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta; 
louvai-o com saltério e com harpa.”         
(Sl 150.3).

Congregação: “Louvai-o com adufes e 
danças; louvai-o com instrumentos de 
cordas e com flautas.” (Sl 150.4).

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros; 
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo 
ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” 
(Sl 150. 5-6).

Cântico: Grande é o Senhor 

Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus, seu Santo monte
A alegria de toda terra!

Grande é o Senhor em quem nós temos a 
vitória
E que nos ajuda contra o inimigo

Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te

Por tua obra em nossa vida
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e Céus

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

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Aliás, aqui são homens 
mortais os que recebem dízimos, porém 
ali, aquele de quem se testifica que vive. E, 
por assim dizer, também Levi, que recebe 
dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão.” 
(Hb 7. 8-9).

Cântico: Tudo é teu

Tudo vem de Ti, Senhor
Tudo vem de Ti, Senhor
E das Tuas próprias mãos te damos
E das Tuas próprias mãos te damos

Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez
Tudo é Teu

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais



V – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Cântico: “Um Só Rebanho”

Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É Teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.

Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias, eu 

vi o Senhor assentado sobre um alto e 
sublime trono, e as abas de suas vestes 
enchiam o templo. " (Is 6.1).

Mulheres: “Serafins estavam por cima dele; 
cada um tinha seis asas: com duas cobria 
o rosto, com duas cobria os seus pés e 
com duas voava.” (Is 6.2).

Homens:  “E clamavam uns para os outros, 
dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor 
dos Exércitos; toda a terra está cheia da 
sua glória.” (Is 6.3).

Dirigente: “Tu és digno, Senhor e Deus 
nosso, de receber a glória, a honra e o 
poder, porque todas as coisas tu criaste, 
sim, por causa da tua vontade vieram a 
existir e foram criadas.” (Ap 4.11).

Todos: “E os quatro seres viventes, tendo 
cada um deles, respectivamente, seis 
asas, estão cheios de olhos, ao redor e por 
dentro; não têm descanso, nem de dia nem 
de noite, proclamando: Santo, Santo, 
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 
aquele que era, que é e que há de vir.”           
(Ap 4.8).

11 HNC –“Trindade Santíssima”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE 

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o 
nome do Senhor. Cumprirei os meus votos 
ao Senhor, na presença de todo o seu 
povo.” (Sl 116.12-14)

Consagração de Vida e Bens ao Senhor

336 HNC – “Transformação”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros  

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO 

Leitura Uníssona:  “Invoca-me, e te 
responderei; anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. Buscar-
me-eis e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso coração.” (Jr 
33.3; Jr 29.13).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.
  
Leitura Bíblica: Êx 4. 1-17 – Presb. Luís 
Monteiro
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

“Só depois da vinda de Cristo… é que os homens 
começaram a viver para o Futuro.” 

(Boris Pasternak)
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e reflexões


