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Editorial e notícias

IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador:
Rev. André Luis Albuquerque
Missionária:
Leninha Maia
Licenciando:
Daniel Jardim
-Mesa do Conselho
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Sérgio Santos - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. Tiago Trindade - 1º Procurador
Diác. Leandro Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos | Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
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)

UM POVO COM A MARCA DE DEUS! (Parte 2)

"Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, a fim de proclamar as
virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz.” (1 Pe 2.9)
COM A MARCA DA EXCLUSIVIDADE.
"... povo de propriedade exclusiva de Deus..."
"Vós, porém..." Essas duas pequenas palavras
mostram um nítido contraste entre o destino dos
incrédulos e a posição dos escolhidos. Somos
um povo exclusivo de Deus. Cada um eleito
pertence a Ele no tempo e na eternidade!
O ato soberano de "pertença" decorre
da escolha, em amor, na eternidade, antes da
criação do mundo material. Antes de sermos no
tempo, Deus nos tornou Dele, nos elegeu em
Cristo para sermos Dele exclusivamente!
Ele nos fez criaturas suas e nos
"recriou" espiritualmente, fazendo-nos novas
criaturas.
Fomos comprados por Cristo para Ele.
Comprados por bom preço: a vida do próprio
Cristo foi o resgate!
Cristo nos redimiu, e Nele fomos feitos filhos de
Deus, através da adoção em Cristo. Tornamonos, espiritualmente, filhos do coração!
"Pergunta 33: Por que Cristo é
chamado de "o único Filho de Deus" se também
somos filhos de Deus?
Porque só Cristo é, por natureza, o
filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos
adotivos de Deus pela graça, por causa de
Cristo." (Catecismo de Heidelberg).
"Porque vocês não receberam um
espírito de escravidão, para viverem outra vez
atemorizados, mas receberam o Espírito de
adoção, por meio do qual clamamos: “Aba,
Pai.”" (Rm 8.15-16)
Deus é dono da nossa vida, da nossa

#editorial
mente e do nosso coração! Ele não permite um
coração dividido. Ele exige prioridade e
exclusividade em nossa vida!
Sara Kalley declara, poeticamente, a segurança e
irreversibilidade dessa filiação espiritual:
"Filhos de Deus" - Oh! Gozo inaudito!
Deus nos amou em grau infinito.
Nesta clemência não há dobrez,
Há segurança de uma vez."
"Nosso valor não é devido a quem
somos, mas quem Deus é. O valor não está na
pessoa possuída, mas no possuidor. Porque
somos propriedade exclusiva de Deus, temos
valor infinito!" (Rev. Hernandes Dias Lopes)
COM A MARCA DA PROCLAMAÇÃO.
"... a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz."
O louvor de Deus é a razão pela qual os
cristãos são chamados a serem sacerdotes. Os
cristãos adoram a Deus e testemunham às
nações mediante os seus louvores.
O Cristão verdadeiro, consciente e
comprometido com Cristo, deve anunciar o
evangelho da graça; proclamar o Cristo
ressurreto para alcançar os eleitos; propagar o
amor de Deus e revelar a Glória de Deus ao
mundo, através de seus feitos.
"Firmes, levemos a mensagem santa
do evangelho de Jesus!
Esta mensagem divinal que encanta
Espargindo graça e luz!
Cheia de bênçãos do glorioso Deus
Que conhece os escolhidos seus.
Cheia de amor, vem revelar o favor
Da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta!"
(Manoel Avelino de Souza).
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Lotação do Estacionamento
Por motivo de segurança, a entrada do
estacionamento e os corredores de
circulação de veículos devem permanecer
livres.
Quando a lotação for atingida, a
alternativa existente é o uso do
estacionamento Let Park (Ordep
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim,
41 – Centro), onde o usuário do
estacionamento da IPRJ custeará com
apenas R$ 7,00, desde que o ticket seja
carimbado pela Junta Diaconal e a recepção
da Catedral.
Não deixe o carro na calçada caso
não tenha mais vaga no estacionamento da
Igreja. Você corre o risco de ser multado
e/ou ter o seu carro rebocado. Pedimos a
compreensão de todos no sentido de, após
a confirmação da lotação pelos
funcionários da Igreja, não insistir na
entrada com o carro, pois o objetivo é
garantir a segurança e o conforto de todos
que vêm à Casa do Senhor.

Ecos da Catedral
Nossas atividades para o ano de 2021
estão chegando ao fim. Foi um ano muito
produtivo. Repleto de bençãos. Tivemos
gente nova chegando. Tivemos
crescimento. Tivemos contato com
Missionários. Deus ainda tem muito mais
para o Ministério ECOS. Que o Senhor
abençoe cada membro e líder deste trabalho
que está no coração de Deus. Obrigada por
estar conosco em 2021. Até aqui nos
ajudou o Senhor.

Natal das Crianças na Catedral
No dia 11 de dezembro, sábado, às 14h,
teremos o Culto Presencial com as crianças
de todas as idades, pais e responsáveis.
Teremos a mensagem com o nosso Pastor
Renato Porpino, presépio vivo de Natal,
louvor e muito mais. As inscrições podem
ser feitas no grupo do WhatsApp dos pais da
UCP ou pelo WhatsApp (21) 98102-9088.
Ser criança na Catedral é uma delícia!
Ministério de Intercessão Informa
Em dezembro teremos a nossa última
VIGÍLIA DE ORAÇÃO do ano!
Será no dia 11/12/21 (sábado), das 15h
às 18h, na Sala do Conselho.
TEMA: ORAÇÃO - A ARMA MAIS
PODEROSA DA TERRA. Participe!
Venha perseverar em oração conosco!
“Regozijai-vos na esperança, sede
pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes.” Romanos 12.12

Léa Pereira Martins – Convocada à
Glória Eterna
Nossa irmã Léa faleceu no dia 22 de
novembro. Ela foi incansável na plantação
da Congregação Cristo Redentor, no bairro
de Santa Teresa, e trabalhou em diversas
áreas em nossa Igreja. Sua dedicação na
área de Educação a levou a escrever o livro:
“Viagem através da Bíblia”. A Cerimônia da
Esperança Cristã aconteceu no último dia
23/11, no Cemitério em Teresópolis, onde
residia, com a ministração da Mis. Leninha
Maia. Que o Senhor console sua família,
sobrinhos Davi, Áurea e parentes.

Treinamento para o Ministério de
Recepção da Catedral
Próxima terça-feira! Toda a equipe está
sendo convidada e também aqueles que
desejam se envolver com esta área. É muito
importante receber informações do novo
protocolo e orientações gerais. Também
falaremos da recepção de aniversário de
160 anos da nossa Igreja. O treinamento
acontecerá no dia 30 de novembro, às 19h e
será online. Inscrições com a coordenadora
Valéria Gorne ou pelo WhatsApp: (21)
98102-9088. Receber pessoas está no
nosso coração.

Eleição da Diretoria do INPAR para o
periodo de 2022-2024
O Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de
Assistência à Criança e ao Adolescente
esteve reunido no dia 23/11 em nossa Igreja
e em Assembleia Geral Extraordinária a fim
de eleger sua nova diretoria, que ficou
assim constituída:
Presidente: Diác. Jackson Carvalho
Guedes (IP. Gávea);
Vice-Presidente: Nelson Loureiro
Heredia (I.P. de Colégio);
1º Secretário: Presb. Antônio Cláudio
Monteiro da Silva, (IP Gávea).
2º Secretário: Presb. Raul Vargas
(Catedral Rio);
1 º Te s o u r e i r o : P r e s b . J o r g e
Apocalypses (Catedral Rio)
2º Tesoureiro: Diác. Charles Mattos
(Catedral Rio)
Procurador: Gabriel Luizi Jafif, IP.
Gávea.

No 4o com Deus - HOJE!
Conta-se uma história que um homem
quis afrontar a caixa num mercado
americano, porque houve uma discussão
sobre uma certa mercadoria na qual ele
disse a famosa frase:
- "VOCÊ SABE QUEM SOU EU?»
Então a Caixa não perdeu tempo, e no
microfone falou:
- "Gerência por favor: solicito chamar a
polícia, porque tem um senhor aqui com
problemas de memória e não sabe quem é!"
Sabe aquelas frases folclóricas do tipo: "mil
passará, dois mil não chegará". Então, no
mesmo raciocínio da profetada, muitos
religiosos se acham "filhos de Deus", sem
respaldo algum para afirmar isso. E até
brigam com os cristãos quando falam que
somos todos criaturas. Mas porque todo
mundo fala, parece que sem questionar a
origem e com o tempo na gestação do
inconsciente coletivo, a expressão se
"transforma" em verdade, mesmo não
sendo.
"Mas, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que creem no seu nome."
(João 1.12)
To d o s t e m o s u m a o r i g e m e
hereditariedade. Agende-se para participar
hoje, às 17h, de: "A CARA DO PAI", com o
Pastor RENATO PORPINO no canal do
YouTube: "No 4o com Deus, o melhor
lugar para se estar".

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Pela infinita Graça do
Senhor, nossa próxima Reunião Ordinária será
PRESENCIAL no dia 06/12/2021, às 19h, no
Salão Álvaro Reis. Venha com alegria participar
do ofício que o Senhor colocou em suas mãos!
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 isso a JD faz 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!
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.
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Caminhando
com esperanca
(Lm 3.21)

Bazar e Confraternização de Natal Próxima 5ª feira, dia 2/12, às 14h, no Templo.
Dê seu nome para a sua coordenadora.
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.
Culto ao Senhor pelos bebês - Dia 4/12, às
15h30min, na Igreja. Inscrições com Adriana.
Serão preservados todos os protocolos de
segurança.
Vigiai e Perseverai em oração - A Sinodal
Rio se reúne para orar. Toda segunda-feira, às
8h, pela plataforma Zoom. Comece a semana
em oração.

Caminhando com Esperança - Reunião de
Oração - Toda terça-feira, às 9h. A SAF Rio se
reúne para orar. Venha orar e sinta as bênçãos
do Senhor sobre você e sua família. Depois é só
agradecer.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)
“Seu porto seguro, onde está”
(Provérbios 1:33)
Reunião mensal – Na terça feira próxima
passada tivemos a satisfação de realizar a
última reunião ordinária de forma presencial. A
palavra foi ministrada pela Dra. Denise Fragale,
esposa do pastor Maurício Fragale, da Nova
Igreja. Reflexões abençoadoras sobre vida em
casal e a família como palco do perdão.

Confraternização de Final de ano Bombou !!!!! As vagas foram todas
preenchidas. Se você ainda tem a intenção de
estar conosco, coloque seu nome na lista de
espera. Será no dia 14 de dezembro. Neste
momento este é o nosso melhor presente!
Nosso menu todo especial será um delicioso
buffet de crepes com bebida incluída.
Acontecerá no Salão Álvaro Reis, às 20 h.
Valor: R$120/casal. O local será
cuidadosamente montado para que os
protocolos de segurança sejam respeitados.
Atenção: Lista de espera com o casal
procurador Raphaela e Diác. Luiz Henrique
pelo WhatsApp 99275-3616.
Reunião de Gratidão - Gratos pelas bênçãos!
Separe o dia 07/12 para este propósito.
Estaremos juntos pelo Zoom, às 20 h.
Aniversário de Bodas – Parabéns aos casais
pelo aniversário de casamento! Dia de celebrar
mais um ano de amor, com votos de respeito e
comprometimento. Que a caminhada seja
longa, repleta de amor e cumplicidade!
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#sociedades e ministérios
UPH - União Presbiteriana de Homens

A Assembleia Geral da UPH-Rio aconteceu no
domingo passado, na sala da UPH. Foi uma
bênção nos reunirmos em nosso tradicional
espaço de reuniões! O Rev. Isaías esteve
conosco ministrando a Palavra de Deus e
conduzindo o momento da eleição da nova
diretoria, que ficou assim definida para o ano
de 2022:
Presidente: Diác. Adeclen Garcia;
Vice-presidente: Will Araújo;
1º Secretário: Presb. Denilson Sevilha;
2º Secretário: César Mello;
Tesoureiro: Silvio Correa.
Que o Senhor abençoe desde já o ano de 2022!
No próximo domingo teremos a última reunião
de oração do ano! Imperdível! Venha estar
conosco orando com nossos irmãos,
agradecendo a Deus pelo ano que tivemos e
pedindo que Ele fortaleça os trabalhos
masculinos que serão realizados no próximo
ano. As informações de acesso serão
divulgadas durante a semana nas redes
sociais.
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/
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UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Em razão do Enem e do mini acampa, neste
domingo, dia 28, não haverá devocional.
Acompanhe-nos em nossas redes sociais para
ficar por dentro de todas as nossas
programações. É lá onde divulgamos de forma
mais intensa e detalhada os nossos encontros.
Para mais informações: instagram (upa.rio),
facebook (UPA - Rio) ou
E-mail(diretoriaupario@gmail.com)
Movimento Oásis
Assembleia Geral – Aconteceu no último
domingo, dia 21/11, a Assembleia Geral que
elegeu a diretoria para ano eclesiástico de
2022, ficando assim constituída:
Presidente: Bernadeth Maria Cardoso;
Vice-Presidente: Rosane Nalbones B. Rosa;
1ª Secretária: Maria do Socorro Lins;
2ª secretária: Cintia Fortunato;
Procuradora: Irani Pereira de Souza.
Agradecemos a presença de todos, bem como
o apoio do Rev. André Albuquerque, nosso
mentor espiritual, e do Conselheiro Presb. Iaco
Lobo. Que Deus os abençoe.
Aniversário do Movimento Oásis:
Agradecemos a Deus pelo 33º Aniversário de
Organização do Movimento Oásis. Que a graça
do bondoso Deus continue a nos sustentar
nessa obra. Agradecemos também a todos os
membros que fazem parte desta história.

1861 - 2022

160
anos

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
de Portas e de Corações Abertos

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

183 HE – “Plena Consagração”

Prelúdio
I – ADORAÇÃO
EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
Senhor.” (Sl 146.1)
Congregação: “Louvarei ao Senhor durante
a minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146.2)
Todos: “Louvai ao Senhor, porque é bom e
amável cantar louvores ao nosso Deus;
fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Sl 147.1)

1.Tudo a Ti, Jesus, consagro;
Tudo, tudo deixarei;
Resoluto, mas submisso,
Sempre a Ti eu seguirei!
Tudo deixarei!
Tudo entregarei,
Sim, A Ti, Jesus bondoso,
Sempre seguirei!
2. Tudo a Ti, Jesus, consagro;
Pois, eu sinto o Teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

14 HNC – “Louvor”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO
GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Portanto, não vos
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que
beberemos? Ou: Com que nos
vestiremos? Porque os gentios é que
procuram todas estas coisas; pois vosso
Pai celeste sabe que necessitais de todas
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu
reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.” (Mt 6. 31-33)
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3. Tudo a Ti, Jesus, consagro;
Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!
Oração de Consagração
Pastorais
Momento de Gratidão a Deus pelo
aniversário do Movimento Oásis.

V – DEDICAÇÃO

III - CONTRIÇÃO
CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar.” (2 Cr 7. 14-15)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO
CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Atos 12. 1-25
Presb. Fernando Costa

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA
Cântico: Te Agradeço
Por tudo que tens feito,
Por tudo que vais fazer,
Por Tuas promessas e tudo que És,
Eu quero te Agradecer, com todo meu ser!
Homens:
Te agradeço meu Senhor!
Mulheres:
Te agradeço meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar,
Te agradeço.
Jesus, Te agradeço.
Eu Te agradeço!
Te agradeço!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Coral Oásis

Coral do Oásis
Mensagem: Rev. André Albuquerque

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Santo Deus
Quando entro em Tua presença
E contemplo a Tua glória,
Me esvazio e me prostro aos Teus pés.

#liturgia

Todos: “Porque o Senhor é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Sl 100. 5).
Cântico: Quão Grande É O Meu Deus

Os Teus olhos me consomem
Com Teu infinito amor,
Teu perdão me restaurou pra o Teu louvor.
Santo Deus!
Santo Deus!
Tua glória enche a minha vida
E transforma o meu viver
Santo Deus!
Santo Deus!
Não há outro igual a Ti, Senhor!
Tu és digno de louvor,
Santo é o Senhor!
I – ATO DE ADORAÇÃO
Convite à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor,
todas as terras. Servi ao Senhor com
alegria, apresentai-vos diante dele com
cântico.” (Sl 100. 1-2)
Congregação: “Sabei que o Senhor é Deus;
foi ele quem nos fez, e dele somos; somos
o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de
graças e nos seus átrios, com hinos de
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome.” (Sl 100. 3-4)

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
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 tuas 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.
Quão grande é o meu Deus!
Eu cantarei quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Sobre todo nome é o seu
Tu és digno do louvor
Eu cantarei quão grande é o meu Deus
Quão grande é o meu Deus!
Eu cantarei quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!
Oração de Adoração
II – ATO DE CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Cada um contribua
segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria. Deus
pode fazer-vos abundar em toda graça, a
fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla
suficiência, superabundeis em toda boa
obra,” (2 Co 9. 7-8).
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.
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.
E eu entrego tudo a Ti.
Tudo a Ti.
Oração de Consagração
Pastorais
III – ATO DE CONTRIÇÃO
Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Mt 7. 7-8)
Motivos de Oração
Cântico: Descansarei
Cobre-me
Com Tuas mãos,
Com poder
Vem me esconder, Senhor!
Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei,
Descansarei, pois sei que és Deus.
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Minh'alma está
Segura em Ti.
Sabes bem
Que em Cristo firme estou!
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 Pastoral
IV – ATO DE EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Tg 5. 12-20
Presb. Iaco Lobo
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!
Em Teus braços é meu descanso!
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – 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
Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço aos teus braços,
Onde encontro meu refúgio.
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Grandioso Amor
Grandioso amor,
Bem maior do que os problemas
Que esse mundo tem.
Poderoso amor,

Que transforma nossas vidas
E nos leva além.
Amor melhor
Que tudo que essa vida possa oferecer.
Amor maior, que nos faz bem mais fortes e
nos faz vencer...
Eu canto a Ti, Senhor,
Pra te agradecer tão precioso amor,
Que vem me transformar,
Que me dá vida eterna e vem me curar...
Grandioso amor.
Generoso amor
Que entregou seu filho pra morrer
Em meu lugar.
Glorioso amor
Que acalma as tempestades
E me faz louvar!

Amor melhor
Que tudo que essa vida possa oferecer.
Amor maior, que nos faz bem mais fortes e
nos faz vencer...
Eu canto a Ti, Senhor. 2x
Faz em mim Tua vontade, ó Deus e
Me atrai pra mais perto de Ti,
Quebra o vaso e faz tudo outra vez,
Faz fluir Tua unção de poder.
Grandioso amor, Poderoso amor,
Generoso amor, Glorioso amor.
Eu canto a Ti, Senhor.

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: André Luiz Rodrigues Ribeiro, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha, Rogeria
da Silva Guimaraes;
Seg 29: Aida de Souza Dutra, Ana Beatriz de Oliveira Pereira, Regina Célia Normando
Aureliano;
Ter 30: Beatriz Mesquita de Souza Leão, Eloide Jorge de Mattos, João Pedro Pereira de
Vargas, Maiara Lauriano Julião, Nathalia Simões Rangel;
Qua 01: Evódia Ribeiro de Oliveira, Gabriel Luiz Ramos Couto de Souza, Inês Regina
Nogueira Guebel, Isabel Cristina Moraes Gomes, Luiz Felipe Lopes Spesanes,
Maria Clara Barbosa Ribeiro, Marilda Fernandes de Brito, Nelson Lopes de Oliveira;
Qui 02: Ana Júlia Tavares Braga de Souza Santos, Antônio José de Souza, Euzilea
Henriques de Sá, Maria da Penha Ferreira de Souza, Regina Helena Conceição de
Araujo, Rosa Maria do Nascimento dos Santos, Zeny Purificação Martorell;
Sex 03: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes;
Sáb 04: Ana Cláudia Lopes Silva.

#de casamento
Hoje: Presb. João Augusto Duarte Oliveira e Rhode Bertolossi Biato Oliveira;
Seg 29: Zeny Purificação Martorell e Rafael Martorell Martorell;
Qua 01: Jorge Maia Mendes da Silva e Dircilene Santos Maia Mendes da Silva,
Ulisses Simas Huguenim e Cíntia Danieli Abrantes Huguenim, Raphael
Souza Werling de Oliveira e Indiane Bertuol Werling de Oliveira;
Qui 02: Diác. Sérgio Dias dos Santos e Gabriela dos Santos Melo;
Sex 03: Ronaldo Veloso Ribeiro e Samyra César Liberato de Oliveira Veloso;

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

Enfermos: Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Diác. Mário Sérgio,
Maria da Luz Borges de Assunção, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, João Cordeiro,
Zilá Cordeiro, João Terroso, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Eduardo
Avilez, Elias Saud.
Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 29: Isaías 6. 1-10 – Materiais perigosos
Ter 30: Efésios 4. 11-14 – Cuidadosamente trabalhada
Qua 01: Filipenses 4. 1-20 – Aprendendo a confiar em Deus
Qui 02: 2 João 1. 1-11 - O outro lado do amor
Sex 03: Mateus 6. 19-21 – O envelope perdido
Sáb 04: 1 João 3. 19-24 – Livre de condenação
Dom 05: 2 Samuel 9. 3-11 – Fazendo o bem a todos

#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

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
“Dúnamis, a esperança em movimento.”
19h: Rev. André Albuquerque
"Mãos à obra, a alegria da
maturidade cristã"

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/12: 10h30min: Presb. João Bastos
19h: Presb. Johannes Gaiser
12/12: 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses
19h: Presb. Luis Alberto
19/12: 10h30min: Presb. Luis Monteiro
19h: Presb. Assuero Silva
26/12: 10h30min: Presb. Newrib Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
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#liderança

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador:
Rev. André Luis Albuquerque

Missionária:
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim
-Presbíteros:
Altair Lauro Bazeth,
André Luís Anselmo Lima,
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva,
Carlos Roberto Soares,
Dário Queiroz Porto,
Denilson Laurentino Sevilha,
Fernando Lopes da Costa,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
Luís Alberto Rodrigues Santos,
Luís Monteiro da Costa,
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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,
João Cordeiro.
-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,
Lúcio 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.
-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.

#ump

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

UM CORAÇÃO GRATO
Sem dúvida nenhuma, nosso Deus é muito generoso. A
cada dia, Ele nos cerca de bondade e misericórdia, de favor e compaixão. No
entanto, na correria louca da nossa era, muito de seu amor e cuidado passam
despercebidos por nós. Sequer precisamos recorrer ao tal clichê de que só
damos valor às coisas quando já não as temos mais. Sabemos. Sim,
sabemos. Sabemos que deixamos se esvaírem por entre os nossos dedos as
verdadeiras riquezas da vida, as pequenas singelezas do cotidiano. Só vemos
o presente de conviver com as pessoas quando elas se vão, só valorizamos
nosso corpo quando a doença ou o avançar da idade nos roubam inteireza e
nos impõem limitações... e por aí vai... Esse texto não é, pois, sobre uma
verdade desconhecida, mas, tão somente sobre a dificuldade de que todos
nós compartilhamos de desfrutar do que recebemos do alto.
O Senhor nos orienta em 1 Tessalonicenses 5.18 : “Em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.” Mas, por que o Pai nos aconselha assim? Tenho alguns
palpites... A gratidão deixa nossa vida mais macia, acende o nosso riso, vai
empurrando de mansinho a ansiedade porta afora do nosso coração, pois
nos lembra do tanto que temos recebido sem merecer e do cuidado fiel do
Deus a quem pertencemos. As lentes da gratidão iluminam o ambiente,
mudam a nossa visão, transformam o nosso humor. Ficamos mais leves para
agradeceder pelo hoje e para confiar que aquele que começou a boa obra em
nós é fiel para terminá-la e para cumprir tudo o que prometeu. A gratidão faz
florir nossa esperança e cultiva nossa paciência.
Muito antes das blogueiras dizerem que é bom (e, quiçá,
científico) logo ao acordar se prover de uma bela dose de “água, limão,
glutamina e gratidão”, a Palavra de Deus já nos ensinava que “o coração
alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos”.
(Prov. 17.22), e já nos instruía a pela manhã nos apresentarmos ao Pai em
oração, meditarmos na sua palavra e descansarmos nosso coração nele: ...e a
paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em
vossos corações; e sede agradecidos.” (Coloss. 3.15). Com um coração
grato fica mais fácil lembrarmos que o agir de Deus irá muito além de tudo
que sonharmos, pedirmos ou pensarmos. A gratidão nos lembra que Deus é
Deus, que Ele está no controle do amanhã e que sua vontade é boa, perfeita e
agradável. Daí então, podemos assentar nosso coração para descansar
tranquilo no gramado da paz.
Como anda seu coração? Agitado e ansioso pelas incertezas que
o dia traz, ou confiante e grato pelas pequenas alegrias de cada dia? Peçamos
ajuda ao Espírito Santo, para desenvolvermos um coração cheio de gratidão,
que não se ressinta daquilo que ainda não recebeu, mas que contemple
deslumbrado e atento as preciosidades pequeninas que refrescam e
suavizam as asperezas do nosso cotidiano. Deus é bom.
>> Day off!!!! Vai rolar no dia 08 de dezembro! Não deixe de ir!!! Procure
alguém da Diretoria da UMP e reserve sua vaga!
>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e
Facebook: @umprio
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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.
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