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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

#notícias gerais
Atividades da Igreja / Informações 

#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

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - chorou 
a filha deixando o pai na UTI. 

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - pensou 
o pai ao ser encaminhado para intubação. 

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - gritou o 
pobre ao voltar para casa sem nenhum pão para os seus 
filhos.

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - 
exclamou o casal desempregado. 

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - 
exclamou a jovem em uma crise de ansiedade. 

“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” - esse foi 
e é o grito de muitos ao verem seus amados partirem.

Foi aí que, um a um, a imagem da cruz lhes ocorreu, e a 
história de Salvação da humanidade lhes veio à tona.

 

Estava ali, diante deles, o caminho: ele já fora revelado a nós 
que, distraídos e mergulhados em nossos próprios 
problemas, não conseguíamos enxergar.

A maior prova de que o sofrimento pode se transformar em 
triunfo; de que toda a dor pode ser canal de redenção; de 
que a morte não é mais a última palavra, graças à coragem 
de um único homem que se deu livremente por Amor!

Que nossa dor possa se unir Àquele que tudo sofreu, de pé, 
sem culpa e sem mancha, e venceu todo o mal. 

“Vitória, é o que vem depois da cruz.”
Rebecca Athayde

Fiquem ligados: Fique de olho no nosso Instagram para 
acompanhar a nossa série de reflexões durante a semana e 
ficar por dentro de todas as 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



#editorialQue grande amor! Que graça imensa! 
Que perdão glorioso!

#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
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--
Presbíteros: 
Altair Lauro Bazeth, 
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Assuero de Oliveira Silva, 
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Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
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Olympio Santos F. Bezerra, 
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Renan Jardim de Souza, 
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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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O Senhor Jesus Cristo foi crucificado 
entre dois ladrões. E diz a Bíblia que ele foi 
crucificado às 9h da manhã daquela sexta-feira da 
Páscoa. Ele, o Filho de Deus, estava sendo 
acusado de dois graves crimes: blasfêmia contra 
Deus e conspiração contra César. O poder 
religioso e o poder político se uniram para 
condenar à morte de Cruz o próprio Filho de 
Deus.

Naquele momento, judeus e gentios se 
uniram, no que é chamado de maior crime da 
história e, ao mesmo tempo, na maior 
demonstração de amor aos pecadores. Quando 
Jesus foi pregado naquela cruz, sofrendo 
câimbras, dores, sede atroz... Em vez de 
blasfemar, ou de rogar destruição sobre os seus 
executores, Jesus transforma aquele momento 
em que ficou na cruz por 6 horas, das 9 da manhã 
às 3 da tarde, num palco da demonstração da 
graça de Deus.
  “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o 
que fazem” (Lc. 23.34). O Senhor Jesus Cristo 
não apenas ora em favor dos seus executores, 
mas atenua-lhes a culpa dizendo: eles não sabem 
o que fazem. Estas palavras evidenciam uma 
atitude graciosa de socorrer aqueles que O 
enxergam como inimigo. Nós, discípulos de tão 
grande Mestre, necessitamos de amar nossos 
inimigos e aqueles que não nos fazem bem da 
mesma forma que o Senhor Jesus nos ensina.

No início desse clamor, Jesus se dirige 
ao “Pai”, não o chama de Deus ou de Senhor, 
porque quis que Ele exercesse a benignidade de 
Pai e não a severidade de um Juiz e, como quis 
evitar a ira de Deus, o Senhor Jesus apela à 
benevolência do Pai.

“Perdoa”. Esta palavra contém a 
petição principal que o Filho de Deus, como 
advogado de seus inimigos, faz a Seu Pai. A 
palavra “perdoa” tanto se refere às consequências 
desse pecado, quanto ao pecado em si. Perceba 

que o verbo “perdoar” é seguido do pronome 
“Lhes”. Esta palavra é aplicada a todos por cujo 
perdão Cristo orou. Em primeiro lugar é aplicada 
àqueles que realmente O pregaram na Cruz e que 
repartiram seus vestidos lançando sortes. Mas, 
pode ser também estendida a todos os que foram 
causa da Paixão de Nosso Senhor: a Pilatos, que 
pronunciou a sentença; às pessoas que gritaram: 
“Seja crucificado. [...] Seja crucificado” (Mt. 27. 
23); aos sumos sacerdotes e escribas que 
falsamente O acusaram e, para ir mais longe, ao 
primeiro homem e a toda a sua descendência, que 
por seus pecados ocasionaram a morte de Cristo.

Assim, de Sua Cruz, Nosso Senhor 
orou pelo perdão de todos os seus inimigos, 
inclusive pelo nosso perdão. Pois, cada um deve 
se reconhecer como tendo sido inimigo de Cristo 
antes de ser alcançado pela Graça perdoadora, 
conforme as palavras do Apóstolo Paulo: “sendo 
nós inimigos, fomos reconciliados com Deus 
pela morte de seu Filho” (Rm 5.10).

Perceba que o Senhor Jesus declara: 
“Pois não sabem o que fazem”. Não havia 
razoabilidade, segundo a lógica humana, para 
desculpar a injustiça de Pilatos, ou a crueldade 
dos soldados, ou a ingratidão das pessoas, ou o 
falso testemunho daqueles que perjuraram. 
Então, não restou a Ele, diante do Pai, um melhor 
argumento que alegar a ignorância dos 
pecadores.

Que grande amor! Que graça imensa! 
Que perdão glorioso! É isso que Jesus Cristo 
oferece a pecadores indignos. Eu quero dizer para 
você que Jesus o ama e que Ele está pronto 
também a perdoá-lo e a rogar ao Pai que perdoe 
os seus pecados. É por causa do perdão de Deus 
que podemos ter esperança. O nosso advogado 
vive (I Jo 2. 1).

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

19h: Rev. André Albuquerque 

Escala de Púlpito de Presbíteros:

04/04: 10h30min: Presb. Renam Jardim

            19h: Presb. Roberto Corrêa

11/04: 10h30min: Presb. Roberto Marinho

            19h: Presb. Ruy Coelho

18/04: 10h30min: Presb. André Lima

            19h: Presb. Altair Bazeth

25/04:10h30min: Presb. Denilson Sevilha

            19h: Presb. Assuero Silva

Domingo (04.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 1B - 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 1A - 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.

Próximo Domingo (11.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos 
Presenciais

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

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

#notícias gerais

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 05: Ezequiel 36. 24-27 – Precisa de um novo coração?
Ter 06: Gênesis 16. 7-16 – Sobrevivendo ao insuportável
Qua 07: FIlipenses 2. 1-4 – É possível mudar 
Qui 08: Mateus 19. 17-30 – Vencedores Inesperados 
Sex 09: Atos 8. 26-35 – Boas-novas para contar
Sáb 10: Salmo 23 – Pelo vale
Dom 11: Provérbios 14. 29-35 – A paz encheu os corações 

#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 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 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.

Manuela Correa Trindade, 
 No dia 30/03/2021, com 3.615Kg 
e 50 cm, nasceu a pequena Manuela Correa 
Trindade, filha do casal Fernanda e Diácono 
Leonardo. A Catedral Rio se alegra com a 
família amada e deseja ao casal, aos avós 
Cristiane Correa e Diácono Jorge Camacho, 
Jussara Trindade e Diácono Leandro 
Trindade a continuidade das bênçãos do 
Senhor. 
 “Quando o SENHOR restaurou a 
sorte de Sião,  ficamos  como quem sonha. 
Grandes cousas o SENHOR tem feito por 
eles. Com efeito, grandes cousas fez o 
SENHOR por nós; por isso, estamos 
alegres. Salmo 126 - 1, 2 - 3.

Ecos da Catedral 
Tema do Ano de 2021 - Ano da Viva 

da Esperança. 
 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 
 Participe de uma de nossas 

#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)

Próximo sábado! Devocional presencial 
dos adolescentes 
 No dia 10 de abril (sábado), as 
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: Celia Rodrigues Xavier Lima, Guilherme de Figueiredo Castro, Maria Sales 
Ferreira,  Mário da Cruz Stançani, Marta Castilho da Silva, Presb. Olympio 
Santos Figueiredo Bezerra, Yuri Jovencio Ferreira Leite Quaresma.

Seg 05: Cristiane Costa dos Santos Correa, Gláucia Heier de Souza, Isabel de 
Pinho Silva, Katia Andrade Maciel da Silva, Leonardo da Silva Braz, Salvador 
Conceição da Silva.

Ter 06: Carlos Augusto Gusmão da Motta, Jacqueline Motta, Maria Catharina de 
Mattos Bueno dos Santos, Mônica de Melo Trindade, Odalea de Freitas de 
Lemos

Qua 07:  Danielle Ribeiro Costallat, Ermilinda Amaral Lourenço, Laura Cristina 
Maia Costa Ferreira, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Raphael Cabral Teixeira

Qui 08: Camille da Fonseca Rêgo, Elizabeth de Souza Cardoso Affonso, João Silva 
Júnior, Saulo Henrique de Carvalho.

Sex 09: Daniel dos Reis Batista, Ivanildes Pereira dos Santos, Maria Luíza de 
Carvalho França Buraseska, Nilo Louro, Salatiel Menezes dos Santos

Sáb 10: Adir Reis da Mota, Bianca Lacerda de Lima, Cynthia Maria Gomes da Cruz, 
Edson Rodrigues de Oliveira, Evando Radicetti, Iracema Perciliana Maia 
Ferreira, Sarah dos Santos Pinheiro.

#de nascimento
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Ter 06: Odalea de Freitas de Lemos e Estevam Pimentel de Lemos
Qui 08: Ivaneide Marques Pereira e Eneas Lopes Pereira Filho
Willians Silva de Almeida Araújo e Thais Oliveira da Silva Araújo
Sex 09: Marcela de Oliveira Almeida Marques e Felipe Marques Gonçalves

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

#de casamento

Próximo sábado! 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 Miss. 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 PÚBLICA PROFISSÃO 
DE FÉ, PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ e 
BATISMO e aqueles que vierem de outra 
comunidade evangélica. 

Se quiser saber mais detalhes 
entre em contato  pelo telefone: Tel: (21) 
3916-3850,  pelo e-mail:

ebd@catedralrio.org.br, 
ou pegue uma ficha com a recepção da 
Igreja. EBD Catedral,  vidas transformadas 
pela Palavra de Deus.     

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!

http://ebd@catedralrio.org.br,
http://ebd@catedralrio.org.br,


Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 05/04/2021, às 20h, a Junta Diaconal 
estará se reunindo de forma on-line pelo 
aplicativo Zoom. O link (ID da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp 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 
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 
o u t r a s  n e c e s s i d a d e s . 
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 

Cristo Vive!!! Aleluia!!!!
" E l e  n ã o  e s t á  a q u i ,  p o r q u e  j á 
ressuscitou..." (Mt. 28.6.) 

Depto. Jerusalém – Reunião dia 08/4, às14h, 
pelo Zoom. Você está convidada a participar.

Live Missionária - Dia 17/4, às 9h30min pelo 
Zoom. Anote em sua agenda  e participe.
Perseverando em Oração - A  Sinodal Rio de 

#sociedades
e ministérios
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Janeiro se reúne para orar. Todas as segundas-
feiras,  às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece 
a semana em oração.

Reunião de  Oração - Todas as terças-feiras, 
às 9h, a SAF Rio se reúne para orar. Vamos 
buscar a presença  do Senhor, na Plataforma 
Zoom.  Participe!

Reuniões Departamentais - Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pela plataforma 
Zoom. 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 que 

acontecerá no período entre 22 e 24 de outubro 
2021, no Hotel Atlântico Búzios. Dr. Roberto 
Aylmer nos trará uma mensagem abençoadora 
para o nosso grupo. As condições estão 
ótimas. Aproveite! Procure a Diretoria e faça 
sua inscrição.

Gratidão – O ECCC agradece ao casal Liziane 
Nunes de Castilho Santos e João Márcio de 
Castilho Santos por terem aceitado o convite 
para compor a diretoria, como casal 2º 
secretário, em 2021. Deus vos abençoe.

Aniversário de Bodas – Parabéns por mais 
um ano de união!!! Que o respeito e a 
admiração sejam regados e cultivados todos os 
dias! Que esse amor dure para sempre, e nunca 
falte paz, alegria, e, principalmente, a presença 
do Senhor.

“...Ele não está aqui, mas ressuscitou...”
(Lucas 24:6-7).

Que a alegria da ressurreição de Cristo 
esteja em seu coração hoje e sempre!

O ECCC deseja a todos uma Feliz Páscoa!
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V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico Maranata : 

Tu és a minha luz, a minha salvação
E a Ti me renderei 
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas mãos, Eu nada temerei 

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor  
Oh, Oh, Oh, Tu és Digno de Louvor

Só em Ti confiarei, eu nada temerei, 
Em frente eu irei, 
Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás, 
Do céu pra nos buscar, 

Pra sempre reinarás, Aleluia
Tu és a minha luz... 
 
Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor...  

Só em Ti confiarei   2x

Oh oh oh, Oh oh oh, Oh oh oh, Oh oh oh  

Vem Jesus, vem Jesus, 
Maranata, ora vem Senhor Jesus   4x  

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Canção do Apocalipse 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



UPH - União Presbiteriana de Homens 

Hoje é dia de reunião de oração! Nosso 
irmão César vai conduzir este momento de 
adoração ao Senhor, através das nossas 
intercessões. Nos vemos logo mais, às 
17h30min, pelo Zoom. As informações de 
acesso estão no nosso grupo no facebook.

Grupo da UPH-Rio no 
facebook: 
https://www.facebook.com/g
roups/1126514744060436/

Movimento Oásis

Luto: O Movimento Oásis se une a família da 
sócia oasiana Iara de Souza Figueira, para 
agradecer a Deus pela oportunidade de 
conviver e desfrutar de sua presença enquanto 
aqui esteve. Iara foi uma serva fiel, amiga e 
carinhosa com os seus e com todos. Dedicou-
se ao acolhimento de Leninha, órfã, carente 
com necessidades especiais, que foi recebida 
no seu lar como filha. Deixa saudades e 
referência de alegria contagiante, simplicidade 
e fidelidade ao Senhor. Que o Senhor console e 
abençoe as suas filhas e a toda família. 

Devocional: Participe! A nossa devocional 
será no dia 11/4/21, às 16h30min. A  preletora  
será  a  Missionária Leninha Maia.
Convide família e amigos pois não podemos 
deixar de compartilhar tamanha bênção.  Até 
lá!!!

A História dos Hebreus: Curso on-line! 
Dando continuidade!! Você está convidado a 
participar no próximo dia 12/04 e 19/04,  às 
19h30min, com o nosso mentor Rev. André 
Albuquerque. Não perca a bênção e não guarde 
só para você. Convide amigos, parentes, 
vizinhos, compartilhe a alegria!!!!

Informações: O curso está disponível para 
toda a igreja. As apostilas estão disponíveis em 
pdf e também na secretaria da Igreja, os links 
serão disponibilizados nos grupos do 
WhatsApp.
Em caso de dúvidas, entre em contato com um 
membro do Oásis.  

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional: No dia 10 de abril, 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 informações:  ins tagram 
(@upa.rio), facebook (UPA - Rio) ou email 
( )diretoriaupario@gmail.com  

#sociedades e ministérios
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III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Senhor, por estas 
disposições tuas vivem os homens, e 
inteiramente delas depende o meu 
espírito; portanto, restaura-me a saúde e 
faze-me viver. Eis que foi para minha paz 
que tive eu grande amargura; tu, porém, 
amaste a minha alma e a livraste da cova da 
corrupção, porque lançaste para trás de ti 
todos os meus pecados.” (Is 38.16-17)

Motivos de Oração

Cântico: Que Amor é Esse?

Eu estou em Tua presença, 
Pra Te adorar e Te amar
Só de ver os Teus olhos nos meus
Eu me rendo em total consagração

Que amor é esse,  capaz de abrir mão
Do bem mais precioso que alguém pode ter
O seu próprio filho.

Que amor é esse, não mediu sacrifícios
Para me salvar e para restaurar
a minha vida por inteiro

Eu estou em Tua presença…

Que amor é esse, capaz de abrir mão...

Incomparável amor, 
Que incendiou meu coração      2x
Amor que me transforma e que me faz vencer

Que amor é esse...  Que amor é esse…   4X

Que amor é esse, capaz de abrir mão...

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 5. 32-37 – Presb. 
Roberto Correa

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, 
nada além do sangue de Jesus

O que nos faz brancos como a neve, 
Aceitos como amigos de DEUS
Nada além do sangue, 
Nada além do sangue de Jesus

Tua cruz...

Que nos lava dos pecados...

Eu sou livre, Eu sou livre, 
Nada além do sangue    2x
Nada além do sangue de Jesus                                        

Alvo mais que a neve, 
Alvo mais que a neve 2x

Sim nesse sangue lavado, 
Mais alvo que a neve serei 

Mensagem: Rev. André Albuquerque
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Hosana
 
 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar 
no seu templo." (Sl 27.4).

Congregação: “Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!”            
(Sl 84.1).

Dirigente: “A minha alma suspira e desfalece 
pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!”            
(Sl 84.2).

Congregação: “O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os 
seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor 
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!”         
(Sl 84.3).

Todos: “Bem-aventurados os que habitam 
em tua casa; louvam-te perpetuamente.” 
(Sl 84.4).

Cântico: Jesus, Filho de Deus 

Deixou os céus para me encontrar
Aqui não é o Seu lugar
Um amor assim o mundo não conheceu

Naquela cruz Se entregou
O Teu perdão me alcançou
Um amor assim o mundo não conheceu

No altar de adoração seja sempre exaltado, 
Jesus, Filho de Deus
Deixou Sua glória, morreu em meu lugar
Jesus, Filho de Deus, 
Tu És Jesus, Filho de Deus
 

Levou sobre Si pecado e dor
Venceu a morte e ressuscitou
Um amor assim o mundo não conheceu

Levou sobre Si...

No altar de adoração...

Seja exaltado, engrandecido
Seu nome é Santo, Poderoso É
E não há nada que apague o Seu amor

Seja exaltado...

A cruz me libertou, a cruz me libertou   2x

No altar de adoração... 2x    

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com os 
teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.” (Pv. 3. 9-10).

147 HNC – “Vencendo Vem Jesus”
1ª e 2ª estrofes

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 
Oração de Consagração 

Pastorais
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “No findar do sábado, ao entrar o 

primeiro dia da semana, Maria Madalena e 
a outra Maria foram ver o sepulcro.E eis 
que houve um grande terremoto; porque 
um anjo do Senhor desceu do céu, 
chegou-se, removeu a pedra e assentou-
se sobre ela. " (Mt 28. 1-2)

Mulheres: “O seu aspecto era como um 
relâmpago, e a sua veste, alva como a 
neve. E os guardas tremeram espavoridos 
e ficaram como se estivessem mortos.” 
(Mt 28. 3-4)

Homens: “Mas o anjo, dirigindo-se às 
mulheres, disse: Não temais; porque sei 
que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele 
não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. 
Vinde ver onde ele jazia.” (Mt 28. 5-6).

 
Dirigente: “Ide, pois, depressa e dizei aos 

seus discípulos que ele ressuscitou dos 
mortos e vai adiante de vós para a Galileia; 
ali o vereis. É como vos digo! E, retirando-
se elas apressadamente do sepulcro, 
tomadas de medo e grande alegria, 
correram a anunciá-lo aos discípulos.” 
(Mt 28. 7-8).

Todos: “E eis que Jesus veio ao encontro 
delas e disse: Salve! E elas, aproximando-
se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. 
Então, Jesus lhes disse: Não temais! Ide 
avisar a meus irmãos que se dirijam à 
Galileia e lá me verão.” (Mt. 9-10).

272HNC –“Aleluia ao Cristo Redivivo”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE 

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote 
do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 
disse:Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo,que possui oscéus e a terra;e 
bendito seja o Deus Altíssimo,que 
entregou os teus adversários nas tuas 
mãos.Ede tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 
(Gn 14. 18-20)

Consagraçãode Vida e Bens ao Senhor

52 HNC - “Glória e Coroação”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Êx6. 2-27 – Presb. 
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Por isso, aquele que 
comer o pão ou beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será réu do corpo e do 
sangue do Senhor. Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (I Co 11. 27-29).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Celebração da Ceia do Senhor 
Ministração do Pão 

Cântico: Deus Enviou

Deus enviou seu Filho amado
Para morrer em meu lugar
Na cruz sofreu por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está, porque ele vive!

Porque Ele vive, posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei
Sem medo, então, terei vitória
Verei na Glória, o meu Jesus que vivo está

Ministração do Vinho:

Cântico: Cristo Levou Sobre Si

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si as nossas maldições,
Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou, 
Para nos resgatar das trevas,
E nos livrar de toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida,
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel.
Jesus, Santo dos Santos! 
Árvore da Vida, 
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe a adoração!
Jesus, és digno de louvor!

VI – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Cântico: Glória Pra Sempre 

Glória pra sempre ao cordeiro de Deus
A Jesus, o Senhor, ao leão de Judá
A raiz de davi, que venceu e o livro abrirá

O céu, a terra e o mar
E tudo que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!

Ele é o Senhor, Ele é o Senhor
Ressureto entre os mortos, Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio


