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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) 

FUGINDO DA REALIDADE 

 
 Levar uma vida cristã não é sempre fácil, pois a 
nossa realidade pode ser sufocante, até mesmo dolorosa em 
alguns momentos. A sensação de peso que muitas vezes 
experimentamos durante a vida pode nos levar a caminhos 
tortuosos, a buscar por soluções imediatas que podem até 
nos trazer alívio, mas apenas de forma passageira e rápida. 
São estas soluções extremamente carnais que nos “ajudam” a 
fugir da realidade dura, mas que podem nos levar a 
consequências muito perigosas e nocivas para a nossa vida.

 Aprendendo com Deus, vemos que a nossa 
realidade difícil só pode piorar se nos entregarmos a soluções 
humanas e pecaminosas. O fato é que nós precisamos de 
Deus para obtermos sentido em nossas vidas, e sem Ele, não 
podemos experimentar a satisfação plena que tanto 
almejamos. A caminhada de uma vida sem Deus nos leva ao 
cansaço e frustração, mas uma vida com Ele nos leva a viver 
em paz abundante.

 Ore hoje entregando toda a sua vida a Deus, para 
que Ele possa trazer alívio para seu cansaço. Peça por mais fé, 
para que você venha a descansar e confiar sua vida nas mãos 
de Deus todos os dias de sua vida. Ore buscando amar a Deus 
de forma desmedida, para que seu foco não seja mais suas 
dores, mas somente Ele, pois está escrito: “ame o Senhor, o 
seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas 
as suas forças e de todo o seu entendimento” (Lucas 10:27).

Silvana 

#ump
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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastores Auxiliares: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Rev. André Luis Albuquerque

Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Missionária: 

Leninha Maia

Licenciado

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, 

Iaco Lobo de Souza, 

João Francisco Bastos,

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa (emérito), 

Newton Alvarez Rodriguez Filho, 

Olympio Santos F. Bezerra, 

Paulo Raposo Correia, 

Peter Walker Tenney  (emérito),

Renan Jardim de Souza, 

Roberto Leite Marinho, 

Ruy Fonseca Coelho,

Sérgio Dias dos Santos. 

-

Presbíteros Eméritos em 

Disponibilidade: 

Adibe Vieira dos Santos,

João Cordeiro,

Roberto Corrêa.

--

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,

João Paulo Guimarães D’Assunção 

Jonas de Souza, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

Jorge da Silva Gorne, 

José Vinicius 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,  

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Rodrigo da Silva Nobre, 

Sérgio Branco Pereira, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Tiago de Melo Trindade, 

Victor Mota Reis

Walter Cascardo Carneiro.

-

Auxiliar de Diaconia: 

Lilian Mary Canto Costa 

--

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), 

Organização Missionária:

Missão Caiuá.

#editorial#editorial
"O povo que andava em trevas viu grande 
luz, e aos que viviam na região da sombra 

da morte, resplandeceu-lhes a luz". 
(Isaías 9. 2)

 Ele, que é o resplendor da glória e a 
expressão exata do ser de Deus, tomou a forma 
de gente, mesmo sendo Deus; fez-se carne, 
tornou-se humano para manifestar a glória de 
Deus ao mundo.
 Ele que era "...Luz de Luz...", tornou-
se a inapagável, inextinguível e inexcedível Luz 
do Mundo para iluminar espiritualmente os 
eleitos!

"Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar."
 (B. R. Duarte)
 Luz que dissipa as trevas do 

pecado. O pecado trouxe sombra, escuridão, 
trevas para a alma e caos para o destino do ser 
humano. O Apóstolo Paulo afirma: "pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus." (Rm 
3.23).

 Jesus veio do céu à terra, da 
eternidade ao tempo, como luz eterna, 
manifestando a sua glória aos eleitos, tirando-
os das trevas do pecado, perdoando-os no 
tempo para viverem a eternidade em glória com 
o Senhor!

 O Apóstolo João declara: "A vida 
estava nele e a vida era a luz dos homens. A 
luz resplandece nas trevas, e as trevas não 
prevaleceram contra ela." (Jo 1. 4-5)

 "As luzes do mundo se apagarão, os 
dias mais belos breve passarão; Jesus, luz do 
mundo não se extinguirá, e essa luz 
resplendente sempre em mim brilhará." (H.M. 
Wright).

 Luz que anula as trevas da 
condenação. O próprio Jesus se declarou 

essa luz espiritual e divina, ostentando a glória 
celeste: "... Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará nas trevas; pelo contrário, 
terá a luz da vida." (Jo 8.12).

"Enquanto estou no mundo, sou a luz do 
mundo". (Jo 9.5).

 A luz, penetrando em nossa vida, 
desfez os grilhões que nos prendiam, rompeu 
as cadeias que nos detinham nos calabouços 
da perdição; nos livrou do cativeiro da 
separação de Deus; e nos reconciliou com Ele 
pela obra Redentora perfeita: de Jesus Cristo. O 
Apóstolo Pedro vaticina: "Vós, porém, sois 
raça eleita,  sacerdócio real, nação santa, 
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim 
de proclamardes as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz." (1 Pe 2.9).

 Luz que destrói as trevas da 
morte. Cristo morreu a nossa morte e 
ressuscitou para nos dar vida! A morte não o 
deteve; o túmulo não o conteve. Após três dias 
de silêncio e trevas, a Luz do mundo 
resplandeceu. Mais forte que o sol daquela 
manhã, a luz do Cristo ressurreto ofuscou os 
guardas e desfez as trevas materiais e 
espiri tuais.  Ele ressuscitou para que 
ressuscitássemos Nele e por Ele!

"Aleluia! O Cristo amado sobre a morte 
triunfou, e por nós, quebrando os laços, a 
vitória conquistou!" (M. A. Menezes)

 Por ocasião de sua volta,  na 
ressurreição dos eleitos, sua glória definitiva, 
como luz imarcescível, será imputada aos 
salvos.  

"Pois assim também é a ressurreição dos 
mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, 
ressuscita na incorrupção. Semeia-se em 
desonra, ressuscita em glória." (1 Co 15.42).

 Reflitamos a luz de Cristo no mundo!

"CRISTO, LUZ INAPAGÁVEL!"

Rev. Isaías Cavalcanti 
                                                                                                       Pastor auxiliar
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Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19horas: Rev. Isaías Cavalcanti

Escala de Púlpito de Presbíteros:
06/03: 10h30min: Presb. Luís Monteiro
            19h: Presb. Newton Alvarez
13/03: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra
            19h: Presb. Paulo Raposo
20/03: 10h30min: Peter Tenney
            19h: Presb. Renan Jardim 
27/03: 10h30min: Presb. Roberto Marinho
            19h: Presb. Ruy Coelho

Escala de Diáconos:
Domingo 06/03/2022: Adeclen Santos, Tiago 

Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, Luiz 
Cláudio, Victor Mota, Roberto Azeredo, Luiz 
Henrique.

Próximo Domingo 13/03/2022: Ricardo Dowsley, 
Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, 
Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira Neto.

Escala do Som:
Domingo 06/03/2022:  Newton Alvarez, Tiago 

Trindade
Próximo Domingo 13/03/2022:  Leonardo Sayão, 

Luiz Henrique.

#notícias gerais

Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, 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, Elias Saud, César Mello, 
Queila Werner, Rev. Nélio Quaresma, Eleny Silva,  Eunicy Donald, Marília Costa (irmã do Diác. 
Mário Sérgio), Elio Sardinha (internado no Hospital Rios D'or)

Outro Motivo: pela saúde no Brasil e no mundo

Seg 07: 1 Co 12. 20- 27 - Mais do que o olhar alcança
Ter 08: Salmo 48 - Oferecer louvor
Qua 09: Salmo 121. 5 - 8 - Abrigado por Deus
Qui 10: Lucas 9. 11 - 12 - Restaurado para restaurar
Sex 11: Marcos 12. 41 - 44 - Ele compreende perfeitamente
Sáb 12: Atos 20. 17 - 24 - Um alvo e um propósito
Dom 13: Filipenses 4. 10 - 20 - Acerte a marmota

#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 / Presbíteros/Diáconos 

#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)

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima 
quarta-feira, dia 09 de março, às 19 horas, 
pe lo  ap l ica t ivo  Zoom.  Pas tores  e 
presbíteros estão convocados. E você, 
membro da Igreja, está sendo convidado a 
orar por seus líderes espirituais. Toda 
decisão da qual Deus faz parte torna-se 
abençoadora à Igreja! 

Dízimo, primícias ao Senhor
"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)

O Dízimo é 10% de tudo aquilo que 
recebemos, lucramos ou vendemos. Ele é 
expressão de gratidão a Deus pelo 
reconhecimento que tudo vem Dele. O 
Dízimo é do Senhor, não é nosso. 
Precisamos trazê-lo ao templo como ato de 
adoração. O Dízimo deve ser "As primícias 
da nossa renda", ou seja, a 1ª parte a ser 
separada para honrar e priorizar o Reino de 
Deus. Deus deve ter a primazia em toda a 
nossa vida!

Visitante, Seja muito Bem-vindo!
 É uma alegria recebê-lo(a) em  
n o s s o  m e i o .  A  I g r e j a  M ã e  d o 
Presbiterianismo Brasileiro acolhe a todos 
com muito carinho e amor fraternal. 
Lembre-se: esta também, é a sua Igreja. 
Assim sendo, adoremos, juntos, em grande 
comunhão espiritual!

Celebração da Ceia do Senhor
 A  nossa  Ig re ja ,  v isando à 
comunhão com Deus e entre os seus filhos, 
celebra a Ceia: no 1º e no 2º domingos de 
cada mês, no Culto Matutino, às 10h 
30min; e no 3º domingo, no Culto 
Vespertino, às 19h. Participe com a sua 
família desses momentos que promovem 
crescimento espiritual! “Vem Cear, o Mestre 
Chama...”

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 
a l t e r n a t i v a  e x i s t e n t e  é  o  u s o  d o 
e s t a c i o n a m e n t o  L e t  P a r k  ( O r d e p 
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim, 
41 – Cent ro) ,  onde o  usuár io  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 
c a s o  n ã o  t e n h a  m a i s  v a g a  n o 
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.



#aniversariantes da semana

Hoje: Darlene Gomes da Costa, Isidro Page Fernandez, Jorge Luis Rodrigues da Silva, 
Luísa do Valle Espíndola,  Maurício Ricardo Pinho Gomes, Mirian de Souza 
Queiroz.

Seg 07: Beatriz Vieira Amorim, Dulcinea Leite de Lima, Elaine Ribeiro Gomes da Silva, 
Tereza Cristina Barreto Martinello, Venize de Miranda Gomes Cabral.

Ter 08: Ana Clara Pinto de Apocalypses Cordeiro, Elias Santos Silva, Ignácio Cezário 
da Paz Júnior, Márcio Tavares Retamero da Silva, Mariá da Conceição da Silva 
Porto, Miguel Cândido da Costa Júnior, Pedro Aurélio Trece Almeida, Rebeca 
Martins de Lima, Thaynara Botelho Cabral. 

Qua 09: Alice Franssen da Costa, Antonio dos Santos Penna, Fatima Martins da Silva, 
Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho, Thales Bastos Mattos dos Santos.

Qui 10: Ângela Leite Fernandes Caseira, Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza, 
Marinete Alves Pereira de Castro, Rosane Perez Faillace

Sex 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, Haydira 
de Cássia Serra de Melo Reis, Luana Brandão da Cunha, Maria Luiza Seixas 
Moreira, Théo Luiz de Mattos Couto de Souza, Victor Leadebal Freitas.

Sáb 12: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo, Catherine Spiller de Oliveira, Gustavo 
Miranda de Freitas, Lauriane Marinho Candeco, Neíde Neves de Campos, Renata 
Rodrigues Pinto Falqueto. 

#de nascimento
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Seg 07: Presb. Helio Boechat Leite e Joana Martins Pimentel Boechat.
Qui 10: Diác. João Henrique Gomes e Rejane Costa Queiroz, André Luiz de Almeida 

Barbosa e Carla Elizama Coelho de Oliveira Barbosa.
Sex 11: Diác. Sergio de Oliveira e Evódia Ribeiro de Oliveira, Ricardo Augusto 

Magalhães da Cunha e Ada Alves de Souza da Cunha.
Sáb 12: Presb. Luís Monteiro da Costa e Maria De Jesus Barros Monteiro.

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

#de casamento



Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Dia 07/03/2022, às 19h, 
a Junta Diaconal se reunirá de forma presencial 
na Sala do Conselho. Vamos nos manter em 
oração e pedir ao Senhor orientação por este 
momento importante em nossas vidas.

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 o 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 
o b r i g a t ó r i o  d u r a n t e  t o d o  o  c u l t o !

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 

Depto. Jerusalém - Reunião dia 10/03, às 
14h30min. Fale com sua coordenadora.

Aniversário da SAF - Sábado, dia 12/03, às 
15h, no templo da Catedral. Teremos louvor, 
adoração, edificação e gratidão. A mensageira 
será a irmã Vanessa Schoroeder. Inscreva -se 
com sua coordenadora.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

#sociedades
e ministérios
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IV – PRATIQUE A PALAVRA.

Leitura Bíblica: Presb. André Lima

Cântico: Semelhante A Ti

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

Abra os meus olhos com a Tua luz,
Toca o meu coração com Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua palavra.
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a Ti, 
Enquanto eu Te adoro transforma-me.
Eu quero ser semelhante a Ti,
Enquanto eu Te adoro transforma-me.

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – SIRVA COM ALEGRIA

Cântico: Deus Me Ama

Mesmo sendo assim, 
Pobre pecador, Deus me ama.
Mesmo sendo falho, 
Mesmo sem merecer Deus me ama.
Se eu estou forte, 
Se eu estou de pé Deus me ama.
Se eu estou fraco, se eu estou caído
Ele não deixa de me amar.
Sem o Teu amor, 
Sem o Teu perdão, 
O que seria de mim?

Deus me amou tanto 
Que entregou Seu filho
Para morrer em meu lugar.
 
Deus me ama, 
E o Seu amor é tão grande, incondicional.
Deus me ama, 
E Ele está sempre de braços abertos pra mim!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio:  Alfa e Ômega

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

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

mailto:jd@catedralrio.org.br


5 - Boletim Dominical 

IV – MEDITE NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica:  Atos 13. 44 – 52
              Presb. Newton Alvarez 

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema da Série: 
“Missões, Alcançando Vidas para o 

Recomeço.”

V – SIRVA COM ALEGRIA

Cântico: "Pra Sempre/Porque Ele Vive"

O Universo chora, o sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na Cruz,
Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou.

Deus Pai o abandonou,
Cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi.

A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu
E nada vencerá Seu grande amor.
Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou.
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre Exaltado é.
Pra sempre Adorado é.
Pra sempre Ele vive!
Ressuscitou. Ressuscitou!

Cantamos Aleluia,

O Cordeiro venceu...

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 do meu Jesus, que vivo está!

Bênção Apostólica 
Amém Quíntuplo 

Poslúdio: Tremenda Graça
Que quebra o jugo do meu pecado.
Tão mais forte é o meu amado,
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Que treme a terra, com trovão santo.
Eu o admiro, desejo tanto.
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis.

Oh! Que Tremenda Graça.
Oh! Que infalível amor.
Tomou o meu lugar,
A minha cruz levou,
Entregou Sua vida,
Estou liberto enfim!
Jesus, eu canto pelo que fez por mim.

Que traz a ordem em meio ao caos,
Adota o órfão, livra do mal.
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Governa o mundo, com a Sua justiça.
És como o sol, Tua face brilha!
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Oh! Que Tremenda Graça...

Digno é o Cordeiro de Deus.
Digno é o Rei que a morte venceu...

O Recesso Acabou! – Na próxima terça feira, 
dia 08 de março, às 20 horas, no Salão Álvaro 
Reis, teremos nossa reunião comemorativa de 
início das nossas atividades do ano de 2022! O 
sentimento é de alegria, recomeço, reconexão! 
Quem trará a palavra será nosso querido Rev. 
Renato Porpino. Você não pode ficar de fora! 
Venha somar a este ministério com seu talento 
e boa disposição! Assim, estaremos mais 
conectados.

Lançamento do XXV RECCC – Com grande 
alegria anunciamos que nosso Reencontro 
será lançado na Reunião de Abertura. As 
informações de local e valores serão dadas 
pela diretoria neste dia. Tudo está sendo 
planejado com muito carinho. Estejam 
preparados, pois serão apenas 60 vagas!!!

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Que grandes bênçãos continuem 
fazendo parte dessa história de amor aos 
cuidados do Senhor! Que não faltem os  
sorrisos, os sonhos, a perseverança, o querer, 
o estar! Que não falte a cumplicidade, o carinho 
e o Amor! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje é dia de reunião de oração da UPH-
Rio. Será na modalidade online pelo nosso 
grupo no Telegram, às 17h30min. Seguem as 
informações de acesso:
Grupo: https://t.me/uph_rio
Chat de vídeo: https://t.me/uph_rio?videochat

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

Movimento Oásis

Retorno das Atividades - Lembramos aos 
irmãos que as atividades do Movimento Oásis 
retornam neste mês de março, conforme agenda a 
ser publicada no boletim da Igreja. 

Acampamento Semana Santa em Bananal - 
De 15 a 17 de abril. Inscrição com as irmãs Irani 
(96534-3536) ou Bernadeth (99327-3031). 
Investimento: R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais) 
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Oh! Que Salvador, Maravilhoso é.
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a Ele Pois Ele é o Senhor.
Cante Aleluia, Cristo vive!

Oração de Adoração 

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Ora, aquele que dá 
semente ao que semeia e pão  para 
alimento também suprirá e aumentará a 
vossa sementeira e multiplicará os frutos 
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em 
tudo, para toda generosidade, a qual faz 
que, por nosso intermédio, sejam 
tributadas graças a Deus.” (2 Co 9.10 - 11)

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!

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres:
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.

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “E tudo quanto pedirdes 
em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai 
seja glorificado no Filho. Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se 
m e  a m a i s ,  g u a r d a r e i s  o s  m e u s 
mandamentos.” (Jo 14. 13 - 14)

Motivos de Oração

Cântico: "Deus é Deus"

Minha fé não está firmada
Nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a Te adorar pelo que És.

Dele vêm o sim e o amém.
Somente Dele e mais ninguém.
A Deus seja o louvor!

Se Deus fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, Ele é Deus.
Se a porta abrir, Ele é Deus.
Mas se fechar, continua sendo Deus.
Se a doença vier, Ele é Deus.
Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus.
Mas se não der, continua sendo Deus.

Não O adoro pelo que Ele faz.
Eu O adoro pelo que Ele é.
Haja o que houver, sempre será Deus!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: "Poder e Honra"

Poder e honra, Louvor e glória, 
Sejam ao Cordeiro de Deus.
Todos os povos, tudo que existe, 
Dobre-se diante de Ti.

Toda língua confessará Tua grande glória.
Todo joelho se dobrará em louvor.
Tu és exaltado, ó Deus,
E Teu reino jamais passará, 
Cordeiro de Deus!

Teu reino será para sempre, 
Glória ao Cordeiro de Deus.
Pois Tua palavra é eterna, 
Glória ao Cordeiro de Deus!  2x

I – ADORE COM FERVOR

Litania de Louvor:
Dirigente: “Cantarei para sempre as tuas 

misericórdias, ó Senhor; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a tua 
fidelidade.”  (Sl 89. 1)

Congregação: “Celebram os céus as tuas 
maravilhas, ó Senhor, e, na assembleia 
dos santos, a tua fidelidade.” (Sl 89. 5)

Cântico: "Aclame ao Senhor" 

Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias eu quero louvar
As maravilhas de Teu amor.

Consolo, abrigo,
Força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser,
Com tudo o que sou
Sempre Te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares,
Ao som de Teu nome.
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.

A honra, a glória, a força
E o poder ao rei Jesus.
E o louvor ao rei Jesus... (2x)

Cântico: "Oh! Venha ao Altar"

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

Oh! Venha ao altar, 
Aos braços abertos do Pai.

Perdão foi pago 
Com precioso sangue de Jesus.

Deixe a culpa e o erro pra trás, 
Venha hoje não dá pra esperar, 
Jesus te chama.
Sua tristeza troque por prazer, 
Nova vida das cinzas vai ter, 
Jesus te chama.
        

I
I
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Louvor:
Dirigente:  “Tende em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de 
Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus.” (Fp 2. 5 - 6)

Congregação: “Antes, a si mesmo se 
esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tornando-se em semelhança de homens; e, 
reconhecido em figura humana, a si mesmo 
se humilhou, tornando-se obediente até à 
morte e morte de cruz.” (Fp 2. 7 - 8)

Todos: “Pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na 
terra e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para 
glória de Deus Pai.” (Fp 2. 9 - 11)

47 HNC – “Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. 
Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à 
medida que alguém tinha necessidade. 
Diariamente perseveravam unânimes no 
templo, partiam pão de casa em casa e 
tomavam as suas refeições com alegria e 
singeleza de coração, ” (At 2. 44 - 46).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

93 HNC – “Firmeza na Fé”

Oração de Consagração

Pastorais

III –  EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA 
DE CRISTO

Leitura Bíblica:  Êx 14. 1 - 14 
                           Presb. Luis Monteiro

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

IV - CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Certamente, ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Is 53. 4 - 5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – COMUNHÃO COM DEUS 

E COM SEUS FILHOS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

392 HE – “O Vale de Bênçãos”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

1. Eu desci para o vale onde há bênção e paz.
E pressinto comigo Jesus;
Aos humildes Seu sangue assegura perdão.
Seu Espírito os enche de luz.

Entrai neste vale de bênção e paz,
Onde Cristo nos mostra afeição;
Descansai, exultai, confessai-o,
Publicai que nele há salvação.

2. Que alegria no vale onde há bênção e paz,
Que riqueza de amor sem igual,
O cansado recebe alimento e vigor,
Para o triste há consolo real.

3. Que ternura no vale onde há bênção e paz,
E perdão de inefável valor!
Mas somente os fiéis é que podem contar
Esta graça do bom Salvador.

4. Há louvores no vale onde há bênção e paz!
E eis que os anjos desejam cantar
Com os homens, em coro, a bendita mercê
De Jesus, que nos veio salvar!

Ministração do Vinho

Cântico – “Vivi tão Longe do Senhor”

1. Vivi tão longe do Senhor,
Assim eu quis andar
Até que encontrei o amor
Em seu bondoso olhar.

Seu maravilhoso olhar  (Bis)
Transformou meu ser,
Todo o meu viver.
Seu maravilhoso olhar.

2.Seu corpo vi na rude cruz,
Sofrendo ali por mim,
E ouvi a voz de meu Jesus:
Por ti morri assim.

3.  Em contrição então voltei
À fonte desse amor.
Perdão e paz em Cristo achei,
Pertenço ao Salvador.

Cântico – “Foi no Calvário”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. 

Foi no Calvário, que Ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.   

Aqui no mundo as desilusões são tantas 
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar! 

V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR JESUS CRISTO

Cântico: "Jesus é a Aliança»

Jesus é a Aliança, entre você e Deus.
Jesus é a Aliança, entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar;
Hoje Ele te chama para restaurar;
Hoje Ele te chama para dEle derramar!

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

"Entre para adorar; 
Saia para servir!"


