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Domingo: 
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).

Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line) 

Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line) 

01

02

04

07

08

14

15

16

17

#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



#editorialCoerência
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“Quando Jesus acabou de proferir estas 
palavras, estavam as multidões maravilhadas 
da sua doutrina; porque ele as ensinava como 

quem tem autoridade e não como os 
escribas”. Mt. 7. 28- 29

 O Senhor Jesus sempre materializou 
na prática da vida o que tinha como centro do seu 
discurso. Quando pregava a respeito de amor, na 
primeira oportunidade de demonstrá-lo, Ele o 
fazia. Essa postura fazia com que Seu discurso 
transcendesse o universo das palavras e 
ganhasse força rumo ao coração dos ouvintes. 
Em outras palavras, o testemunho de Jesus era 
eficaz e coerente com a prática demonstrada na 
jornada.
 Foi assim no fim do Sermão do Monte, 
as multidões estavam extasiadas não só com a 
beleza das Suas palavras, com a estruturação 
lógica do Seu discurso; mas com a capacidade 
de o Senhor viver aquilo tudo que pregara. Na 
verdade, é possível afirmar que ainda que não 
houvesse o tal Sermão ministrado na montanha, 
ainda assim haveria os ensinos nele contidos, 
pois Jesus não deixou de praticá-los em um só 
momento de seu ministério.
 Com o passar dos anos, vimos a igreja 
medieval que pregava o celibato e a pobreza, 
mas que vivia a se deliciar nas festas carnais, 
nos prazeres mundanos e no ajuntamento de 
tesouros para si. Essa é a essência do 
pensamento contido no adágio “faça o que eu 
mando, mas não faça o que eu faço”!
 Já no período conhecido como 
modernidade, entristecemo-nos com a 
facilidade que se tinha de pregar a respeito de 
unidade no Corpo, de amor cristão e de 
eternidade para os que professavam ao Senhor 
Jesus como salvador e víamos a beleza e a 
relevância desse discurso se perder em meio às 

conturbações e embates denominacionais 
sérios. Era difícil haver diálogo sadio entre 
seguimentos de um mesmo cristianismo.
 A igreja espalhada pelo Brasil e pelo 
mundo, com o passar dos anos, por vezes, tem 
deixado a desejar quando o assunto é viver o que 
prega. Hoje, vivemos dias preocupantes, pois, 
no discurso de muitos, os pecados estão se 
tornando relativizados, a comunhão dos santos 
tem se tornado uma reunião social e a pregação 
do evangelho passou a  ser  c i rcense, 
megalomaníaca e centrada no homem. São raras 
as vezes em que se prega a respeito de pecado, 
de inferno, de volta de Cristo, pois esses são 
assuntos pesados e tais mensagens podem 
assustar convidados. 
 Temos vivido dias de iniquidade 
multiplicada (Mt. 24. 12), dias de servos maus 
(Lc. 12. 47- 48), de falsos apóstolos (2 Co 11. 
13- 15), de falsos pastores (Jr 23. 1), de enganos 
e fábulas (2 Pe 1. 16), de falsos adoradores (Jo 4. 
23- 24) e de outro evangelho (Gl 1. 8). Porém, a 
nossa oração é que não sejamos contaminados 
pela doença que é o nosso afastamento da 
essência do Evangelho, Jesus. Vivamos vida 
santa, reta e digna do Evangelho de Cristo. 
Tenhamos momentos devocionais sérios, 
atitudes que revelem que somos salvos, 
pensamentos que explicitem a mente de Cristo, 
falemos entre nós com Salmos, hinos e cânticos 
espirituais, a fim de que o mundo ouça a respeito 
de Cristo e da salvação que só há n`Ele, olhando 
para a nossa vida. Dessa forma, o nosso sermão 
falado será apenas reflexo do sermão vivido.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo 



#notícias gerais

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, às 18h, pelo 
aplicativo Zoom. Pastores e presbíteros 
estão convocados e a Igreja, que é 
administrada pelo Conselho, é convidada a 
orar por seus líderes espirituais. 

Lino Oliveira Araújo
 Nascido em 08 de julho de 2020, 
filho do Diác. Willians Silva de Araújo e 
Thais Oliveira da Silva Araújo, será 
consagrado ao Senhor, através do Batismo 
Infantil, hoje, no Culto Matutino, às 
10h30min. Os pais o receberam como 
presente de Deus à família e o consagram a 
Deus, prometendo criá-lo e educá-lo na 
presença de Deus, conforme sua Palavra e 
os princípios cristãos! Que o Deus de toda 
graça abençoe a família! Parabéns aos pais 
e avós! 

Parabéns, Reverendo Guilhermino!
Salve 24/04! Dia em que agradecemos ao 
Todo Poderoso a vida de alguém tão 
precioso à Igreja do Rio, Reverendo 
Guilhermino. Deus continue a abençoá-lo 
com paz, saúde, provisão e toda a sorte de 
bênçãos, que só Ele pode conceder. 
Felicidades sempre! 
Comissão de Comemorações

No 4o com Deus - 25 de abril de 2021
"Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, 
levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 
iluminará." (Efésios 5. 14).
 Dormir muitas vezes é o sonho de 
muitas pessoas que não conseguem por 
distúrbios diversos, outros porque trabalham 
ou estudam no tempo que lhes resta. 
Normalmente dormimos à noite, no silêncio, 
sem ter nada que nos chame a atenção ou 
distraia, para que sejamos reabastecidos para 
um novo dia.
 O contexto acima nos alerta sobre as 
obras das trevas, fruto do deus deste século. 
Diz que existem muitos que ainda estão 
dormindo, como mortos, sem atitude, inertes 
diante de tudo que está à sua volta. Não 
conseguimos ver sem algum tipo de 
luminosidade natural, artificial ou espiritual.
 Deus é luz e tudo que passa pela 
luminosidade ímpar que dEle é emanada se 
torna claro, visível, revelado. Diante disso, 
podemos ver o que é certo ou errado em 
TODAS as situações de nossas vidas e deste 
mundo, se tivermos intimidade com Ele.
 Já tentou fa lar  com algum 
sonâmbulo, evitando que ele pule de uma 
janela ou que bata numa parede ou que caia 
num buraco ou que seja alertado sobre algo 
impor t an te?  Quase  sempre  esses 
sonâmbulos nos bloqueiam, nos ignoram 
ou querem impor seu modo de pensar, sem 
ouvir sobre o seu próprio acidente iminente. 
No próximo domingo, 25/04, às 17h vamos 
conversar com o Pastor Romer Cardoso, 
D i r e t o r  d o  S e m i n á r i o  S i m o n t o n : 
CONVIVENDO COM O SAGRADO ou 
VIVENDO CONSAGRADO,  no nosso canal 
do YouTube. No 4o com Deus, o melhor 
lugar para se estar. 
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Cultos Presenciais – Ocupação do Templo com toda segurança

 

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

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

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



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 19/04, às 20h, a Junta Diaconal estará 
se reunindo de forma on-line pelo aplicativo 
ZOOM.  O  l ink  ( ID  da  reun ião)  se rá 
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 possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19, e isto com todo zelo 
e amor pela sua vida. Contamos com a 
compreensão, apoio e respeito de nossa igreja 
no cumprimento de nossa missão. Lembrando 
que o uso de máscara cobrindo boca e nariz é 
obrigatório durante todo o culto!

De Mãe para Filhos - Esta campanha de amor 
ao próximo encerrou as arrecadações no mês 
passado, porém mais uma vez fomos 

surpreendidos com a Graça 
d o  N o s s o  D e u s ,  q u e 
providenciou um saldo de 
últimas doações que pôde 
proporcionar mais uma ação 
social, realizada na semana 
passada com a compra de 
cestas básicas e material de limpeza e higiene, 
a montagem dos kits, e a entrega das doações 
às Igrejas filhas. Cento e quarenta famílias 
foram alcançadas com o Amor do Senhor 
materializado em alimentos e itens de higiene e 
limpeza. Louvamos ao Senhor pelo coração 
doador de sua Igreja, que se importa com o 
próximo não apenas com palavras, mas gestos 
de generosidade e amor.

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 

Parabéns Rev. Guilhermino!  A SAF Rio se 
alegra no dia do seu aniversário (24/04) e 
deseja bênçãos do Senhor em sua vida. Venha 

#sociedades
e ministérios
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abraçá-lo virtualmente dia 24, às 17h pela 
plataforma do Zoom.

Depto. Ana e Lídia - Reunião dia 21, às 
14h30min  pelo Zoom.

Depto. Helen Simonton - Reunião dia  21, às 
14h30min. Fale com sua coordenadora.

Depto. Ebenezer -  reunião dia 21, às 
14h30min. Fale com sua coordenadora.

Encontro Regional Sudeste Norte - dia 23, 
às 19h pelo App Webex.

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

Reunião de  Oração - Toda terça-feira, 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 – Temos poucas vagas para o 
REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, que 
acontecerá no Hotel Atlântico Búzios, nos dias 
22, 23 e 24 de outubro 2021. Nosso preletor 
será o Dr. Roberto Aylmer que nos abençoará 
com uma mensagem especial para a edificação 
de nossas famílias. Para maiores informações, 
procure a Diretoria.

Família com Propósito – Aconteceu na última 
terça-feira nossa reunião pelo aplicativo ZOOM. 
Foi uma benção! Esperamos vocês nas próximas!

Aniversário de Bodas – Aniversário de 
casamento é celebrar as memórias de ontem, 
as alegrias de hoje e todos os planos de 
amanhã. Que esta jornada seja guiada, 
abençoada pelo Senhor e repleta de alegrias, 
conquistas e amor. Feliz aniversário de 
casamento!

5 - Boletim Dominical 



UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje temos reunião devocional da UPH! Nosso 
tesoureiro, Diác. Mario Sergio, nos conduzirá 
neste momento de adoração ao Senhor! Chega 
junto, meu irmão! Será pelo Zoom, às 17h30. 
Para mais informações, 
acesse o link abaixo.
Grupo da UPH-Rio no facebook:
https://www.facebook.com/g
roups/1126514744060436/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô presencial: No próximo sábado, dia 
24/04/2021, às 17h teremos mais uma 
devocional presencial. Os irmãos Juliana e 
Miguel Camboim, trarão a mensagem. Venha 
estar com a gente!

Devô on-line: Hoje teremos mais uma 
devocional on-line às 17h. Quem trará a 
mensagem será a Tia Rogélia e vai ser uma 
bênção! Estaremos disponibilizando o link 
pelo WhatsApp e Instagram 

Eba: Em breve estaremos retornando com a 
nossa Escola Bíblica. Será nas quintas-feiras, 
às 18h30min pelo aplicativo Zoom. Não perca!

Discipulado: No dia 04/05/2021 estaremos 
iniciando a nossa classe de discipulado. Será 
aberto para adolescentes e líderes de todo o 
Brasil; separaremos as meninas e os meninos 

nos horários de 20h e 21h, respectivamente.. 
As inscrições estão sendo realizadas através do 
nosso Instagram. Basta mandar uma 
mensagem por lá. Corra que as vagas são 
limitadas! Mais informações: 
Instagram: @upa.rio | Facebook: Upa Rio 
E-mail: diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Tema do Ano:
“Sede Alegres na Esperança, Pacientes na Tribulação 

e Perseverantes na Oração.” (Romanos 12. 12).

Devocional. Agradecemos a sua presença na 
devocional! Foram momentos de muita 
comunhão! Agradecemos à Mis. Leninha Maia, 
preletora da tarde, ao Rev. André Albuquerque, 
mentor espiritual, e ao casal conselheiro Presb. 
Iaco e Walquiria. Agradecemos também aos 
levitas Daniel Smith e Ilem Vargas pela 
ministração dos louvores. Que Deus os 
abençoe abundantemente.

Segunda-feira, Dia 19/04, às 19h30min pelo 
aplicativo Zoom, estaremos participando de 
mais uma aula do curso, “A história dos 
Hebreus”, com o Rev. André Albuquerque. Ore, 
divulgue e participe! 

Reunião de Oração - Reserve esta data: 
26/04. Às 19h estaremos juntos para mais uma 
reunião de oração, pelo aplicativo Zoom,  
quando colocaremos no altar do Senhor 
nossas petições e agradecimentos, e em 
especial pela vida do nosso mentor Rev. André 
Albuquerque. Venha orar por sua vida e 
ministério. Divulgue e participe!

WhatsApp - Participe dos nossos grupos. 
Oásis é Vida, Favoritos, Levitas. Permaneça 
conectado e mantenha-se atualizado.

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Os céus proclamam a glória de 

Deus e o firmamento anucia as obras das 
suas mãos." (Sl 19.1)

Mulheres: “Um dia discursa a outro dia, e 
uma noite revela conhecimento a outra 
noite.” (Sl 19.2)

Homens: “Não há linguagem, nem há 
palavras, e deles não se ouve nenhum 
som;” (Sl 19.3) 

Dirigente: “No entanto, por toda a terra se faz 
ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos 
confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para 
o sol...” (Sl 19.4)

Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
magnifico em toda a terra é o teu nome! 
Pois expuseste nos céus a tua majestade.” 
(Sl 8.1)

27 HNC –“Um hino ao Senhor”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II - CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Porque este Melquise-
deque, rei de Salém, sacerdote do Deus 
Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, 
quando voltava da matança dos reis, e o 
abençoou, para o qual também Abraão 
separou o dízimo de tudo (primeiramente 
se interpreta rei de justiça, depois também 
é rei de Salém, ou seja, rei de paz; 
Evidentemente, é fora de qualquer dúvida 
que o inferior é abençoado pelo superior. 
Aliás, aqui são homens mortais os que 
recebem dízimos, porém ali, aquele de 
quem se testifica que vive.” (Hb 7.1-2, 7-8)

318 HNC - “Ceifeiros do Senhor”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

QUEBRANTAMENTO DIANTE 
DO DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração, prova-me e 
conhece os meus pensamentos; vê se há 
em mim algum caminho mau e guia-me 
pelo caminho eterno.” (Sl 139.23-24).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Filemon 8: 1-7. 
                          Presb. André Lima  
Coral Edineia Bastos
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – ENVIO 

SERVIÇO COM FIDELIDADE E ALEGRIA

Cântico: Maravilhosa Graça  

1. Maravilhosa graça! 
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la? 
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma, 
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Graça tão maravilhosa de Jesus.
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.

É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inutil.
É maior que o meu pecado vil.

O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

2. Maravilhosa graça! 
Traz vida perenal!
Por ela perdoado, 
Vou à mansão real.
Ela abranda  o  meu fardo, 
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus!

3. Maravilhosa graça! 
Quão ricas bênçãos traz!
O seu poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade, 
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“O discipulado é uma relação com Jesus na qual provamos algumas de suas experiências e

 permitimos que ele compartilhe das nossas. Sua vida dá forma à nossa vida. 

Vivemos porque ele vive em nós.”

(R. Paul Stevens)



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Santo Deus 

 I –ATO DE ADORAÇÃO

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

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

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

Homens: “Cantarei ao Senhor, porquanto me 
tem feito muito bem.” (Sl 13.6).

Dirigente: “Tributai ao Senhor, filhos de 
Deus, tributai ao Senhor glória e força.”    
(Sl 29.1).

Todos: “Tributai ao Senhor a glória devida ao 
seu nome, adorai o Senhor na beleza da 
santidade.” (Sl 29.2).

Cântico: Quão Grande é o Meu Deus

Com esplendor de um rei,
Em majestade e luz,
Faz a terra se alegrar.
Faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz
E as trevas vão fugir,
Tremer com Sua voz.
Tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Por gerações Ele é, 
O tempo está em Suas mãos.
O começo e o fim. O começo e o fim.
Três se formam em um:
Filho, Espírito e Pai;
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Sobre todo nome é o Seu,
Tu és digno do louvor
Eu cantarei quão grande é o meu Deus

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Ao cair da tarde, vieram 
os discípulos a Jesus e lhe disseram: O 
lugar é deserto, e vai adiantada a hora; 
despede, pois, as multidões para que, indo 
pelas aldeias, comprem para si o que 
comer. Jesus, porém, lhes disse: Não 
precisam retirar-se; dai-lhes, vós 
m e s m o s ,  d e  c o m e r.  M a s  e l e s 
responderam: Não temos aqui senão cinco 
pães e dois peixes. Então, ele disse: Trazei-
mos. E, tendo mandado que a multidão se 
assentasse sobre a relva, tomando os 
cinco pães e os dois peixes, erguendo os 
olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo 
partido os pães, deu-os aos discípulos, e 
estes, às multidões. Todos comeram e se 
fartaram; e dos pedaços que sobejaram 
recolheram ainda doze cestos cheios.”  
(Mt 14.15-20)



Cântico: Entrega

Te dou meu coração
E tudo o que há em mim.
Entrego o meu viver
Por amor a Ti, meu rei.

Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou,
O orgulho, vou trocar
Pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a Ti.
Tudo a ti.

Eu canto esta canção
De entrega a Ti, Jesus;
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz.
Por conhecer a Ti,
Teu nome dar louvor,
Sentir tua alegria,
Partilhando Tua dor.

E eu entrego tudo a Ti.
Tudo a Ti.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica:  Atos 5. 12-16
                         Presb Altair Bazeth

Cântico: Em Teus Braços

Seguro estou nos braços
Daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve
Repousado em mim.

E se eu passar pelo vale
Acharei conforto em Teu amor,
Pois eu sei que És aquele
Que me guarda, me guarda.

Em Teus braços é meu descanso. (4x)

Mensagem:  Rev. Isaías Cavalcanti

“Creio em Milagre!”

IV – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa 
a lguma;  em tudo ,  po rém,  se jam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças.” (Fp 4.6).

Congregação: “E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” 
(Fp 4.7)

Motivos de Oração

Cântico: Descansarei

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

Oração Silenciosa 
Oração Audível

V – ATO DE COMUNHÃO

Ceia do Senhor:  
Ministração do Pão:

Cântico: Em Amor Por Mim

Este é o meu corpo
Partido por ti,
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come,
E quando fizeres, faze-o em amor por mim!

Este é meu sangue vertido por ti,
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe,
E quando fizeres, faze-o em amor por mim!

Ministração do Vinho:

Cântico: Te Agradeço

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por Tuas promessas e tudo o que És,
Eu quero Te agradecer
Com todo o meu ser!

Te agradeço, meu Senhor!
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.

VI – ATO DE DESPEDIDA 

Cântico:   Eu Me Rendo

A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti,
E tudo está em ti.
Por ti vou caminhar,
Tu és a direção,
O sol a me guiar.

Tudo pode passar,
Teu amor jamais me deixará.
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim!
Preparado pra mim.
Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio.

Jesus, eis-me aqui!
Jesus, eis-me aqui!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Grandioso Amor 





#aniversariantes da semana

Hoje: Carlos Felipe da Silva, Diogo de Almeida Reis Cunha, Diác. Francisco Eugenio 
Nogueira, Raquel Domingues Gamallo, Silvia Gama Paraíba Bêtta de Souza, Somi Vuvu; 

Seg 19: Helena Santos Maia, Jândia Maria Gomes Backx, Diác. Jorge Carlos Camacho 
Correa, Lícia Maria Barbosa dos Santos, Paulo Honorio de Barros Junior, Pedro Paulo 
Nery Dantas; 

Ter 20: Eneida de Mello e Souza, Iracema Sanches, Isabela Richa Braz, José Pereira dos 
Santos, Leila Pereira Crispim; 

Qua 21: Aleksandra dos Santos Muniz Pires, Ana Carolina de Oliveira Maciel, Catia Amaral 
dos Santos Albino, Iracy Muniz Costa, Nathália Menezes Carvalho de Lima, Riegel 
Hasan Gomes, Volgmara Lynch Valenca Martins;

Qui 22: Davi de Freitas Coelho; 
Sex 23: Arthur Alves de Almeida, Cid Michel Quiroz Duffrayer, Janete Mathias de Souza, 

Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho, Diác. Jorge da Silva Gorne, Lucca Serra de Melo Reis, 
Norma Barbosa Neto; 

Sáb 24: Rev. Guilhermino Silva da Cunha, Alex Gomes Calixto, Elza Xavier de Oliveira, 
Fábio José Almeida de Oliveira, Gilberto Crispim Roberto, Maria José Fonseca. 

#de nascimento
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Seg 19: Paulo Cesar Gomes da Silva e Elaine Ribeiro Gomes da Silva, César 
Roberto Feitosa de Mello e Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello; 

Ter 20: Regina Lucia Ferreira Gurgel e Edmilson Edgard Gurgel Filho, Marlucia 
Neri Stefansen e Joergen Gyldendal Stefansen;

Qui 22: Presb. Sérgio Tito Machado Teixeira e Ana Márcia Berbat Picanço 
Teixeira, Maria Valneide Lauriano Sousa Julião e Maurício do Nascimento 
Julião; 

Sáb 24: Joselia Medeiros Navega e Nilo Sergio Navega de Souza.

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

#de casamento



15 - Boletim Dominical 

Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

19h: Rev. Isaías Cavalcanti

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 (18.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 3A - Culto das 10h30min: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Cœlho, Amanda 
Casanova, Cátia Cunha, Samuel Cœlho, Maria Luisa, Matheus Bimbi.

Sub Equipe 3B - Culto das 19h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, Ricardo 
Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Luiz Monteiro, 
Cláudia Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, Sandra Alves.

Próximo Domingo (25.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 1A - 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 3B - 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. 

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, Lena Leporace.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 19: João 13. 31-35 – Amor Inexplicável
Ter 20: Filipenses 1. 3-11 – Consciência situacional
Qua 21: 1 Pedro 5. 6-11 – Cuidado! 
Qui 22: Isaías 40. 27-31 – O Fôlego fortalecedor
Sex 23: Mateus 4. 12-25 – Vendo a luz 
Sáb 24: Lucas 14. 15-23 – Servindo o menor dos menores
Dom 25: Mateus 4. 1-11 – Não como ontem 

#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

#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)

#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)



#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 (Emérito), 

 Iaco Lobo de Souza, 

João Francisco Bastos, 

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa (Emérito), 

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.



“Atenta para os céus e vê; contempla 
as altas nuvens acima de ti.” (Jó 35:5)

                A história do livro de Jó é bem familiar para a maioria dos 
cristãos: nela, Deus permite que Satanás submeta Jó a um teste com o 
intuito final de provar que a fé daquele homem não era apenas uma 
consequência da boa vida com a qual havia sido abençoado. O teste em si 
ocorre em dois capítulos (Jó 1 e 2), com a maior parte do livro 
consistindo principalmente do diálogo entre Jó e três de seus amigos, 
com participações posteriores de Eliú e, finalmente, do próprio Deus 
vivo.
                À medida que avançamos pelo livro, vemos Jó fazer diversos 
questionamentos em relação ao ocorrido e às circunstâncias da vida 
natural. Ele protesta contra a severidade de Deus (Jó 10. 9-17), destaca 
como a vida é penosa (Jó 7.1 e7) e expressa desejos de nunca ter nascido 
(Jó 3. 9-11, 20-21). Os três amigos de Jó se revoltam com a maior parte 
do que Jó diz, usando sua angústia e falas como munição para acusá-lo 
de pecado e justificar seu sofrimento. Eliú, por sua vez, repreende a Jó 
quanto às suas falas mais incorretas e rebate parte de seus argumentos. 
Era de se esperar, então que, quando Deus aparecesse, Ele concluísse 
esse processo e trouxesse as respostas finais para os questionamentos e 
angústias de Jó - mas não é isso que acontece.
                    Nos capítulos 38 a 41, Deus não menciona o sofrimento de 
Jó. Ele não fala sobre o porquê de Jó sofrer tanto, algo que havia sido o 
grande foco das discussões do livro até então. Pelo contrário: ele fala 
sobre a Terra, sobre a natureza, sobre a criação, sobre Seu poder e Sua 
soberania. De certa forma, isso é resposta o bastante – Jó, depois que 
Deus fala, confessa seu arrependimento (Jó 42:6) e se submete a Deus, 
mesmo com suas circunstâncias virtualmente iguais a antes.
                Como seres racionais, é normal que nós busquemos justificar 
e compreender tudo que acontece conosco – principalmente quando 
sofremos. Mas a resposta de Deus, e de maneira mais esclarecida, a 
resposta de Eliú, apontam para o curso de ação mais apropriado: “(...) 
para e considera as maravilhas de Deus.” (Jó 37:14). Por mais difícil que 
seja, que nós sejamos capazes de, nos melhores e piores momentos, 
tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para o alto. Para nosso 
Deus soberano (Jó 41:11) e que não nos despreza, mas cuida de nós (Jó 
36:5). Mesmo quando não O compreendemos, podemos e devemos ter a 
mesma certeza que Jó teve em meio à sua angústia: que nosso Redentor 
vive, e por fim se levantará sobre a terra (Jó 19:25).

 Mateus Levi

Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais 
para mais detalhes de nossas programações!

Instagram: @umprio
Facebook: UMP-Rio

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

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

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

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