
Sejam bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

facebook.com/catedralrio21 3916-3850 catedralrio.org.br

@catedralrio Catedral Rio Catedral Rio

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

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

Celebrando 160 anos de Organização

Organizada em 12 da janeiro de 1862

LXXVII nº 4012 | 13 de março de 2022.

https://www.google.com/maps/dir//Catedral+presbiteriana+do+rio/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x997f665bd514eb:0xf3965d815d2ddad3?sa=X&ved=2ahUKEwipg_2e5p_qAhWFHrkGHcqABN0Q9RcwIHoECBUQEQ


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) 

Velhas redes, novas identidades
“Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as 

redes....” Lucas 5: 02
 A passagem de Lucas, capítulo 05, versículos 1 a 11, 
descreve uma das histórias mais impactantes da Biblia: o episódio 
da Pesca Maravilhosa, em que Jesus veio pregar na beira do lago de 
Genesaré e teve seu primeiro encontro com Pedro, Tiago e João, 
que experimentaram do poder miraculoso de Jesus e decidiram, a 
partir daí, passar o resto de suas vidas prostrados aos seus pés, 
recebendo ali sua nova identidade: pescadores de homens.
 A Bíblia narra que Jesus pregava nesse momento a uma 
grande multidão que se apertava na beira do lago, a ponto dEle 
precisar subir em um dos barcos pesqueiros para pregar. Todo esse 
alvoroço ocorria ao lado dos pescadores, com a pregação da 
Palavra feita pelo próprio Cristo e em alta voz. Mas eles, no entanto, 
continuavam apenas a lavar as redes! Alheios a tudo que Jesus 
estava fazendo ao redor, se prendiam à tarefa de lavar as redes 
vazias, que representavam, na verdade, a essência desta antiga 
identidade deles: meros pescadores de peixes.
 E quais são as redes que você tem insistido em 
permanecer lavando, apesar de tudo o que Deus tem feito ao seu 
redor e tem falado com você? Quais são as redes que você 
permanece lavando em seu coração e que lhe impedem de conhecer 
a nova identidade que Ele tem para sua vida?
 Será um rancor que você insiste em guardar no coração? 
Um pecado que você já assumiu que compõe sua identidade e não 
há meio para se libertar dele? Ou uma ansiedade que lhe paralisa 
diante das decisões?
 Jesus apresentou para eles uma nova perspectiva! Ele 
olhou para aqueles homens que lavavam redes vazias e os incitou a 
perseguir uma nova identidade, que marcaria o nome deles na 
história.
 Cristo também tem novidade de vida para você! Mas o 
primeiro passo para que isso ocorra é aprender a largar estas redes, 
deixar tudo que te prende ao homem antigo e carnal, para se prostrar 
aos pés dEle e ouvir de Sua boca quem Ele quer que sejamos. Que 
hoje seja dia de buscar libertação de tudo aquilo que representa sua 
antiga identidade, para que tudo se faça novo sobre sua vida, como 
a palavra dEle nos promete. E que a principal novidade seja a vida 
eterna ao lado de Deus, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo por 
todos nós.

Miguel Camboim

#ump
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Pastor Efetivo: 
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#editorial#editorial

 O Salmo 46 apresenta o Senhor na 
perspectiva de refúgio para o seu povo. O 
poeta bíblico deixa claro, no verso 2, que, 
diante da possibilidade de calamidades e de 
catástrofes, o povo de Deus não deve temer. 
No verso 5, mesmo diante de inimigos e de 
conflitos, esse povo não deve ficar abalado. 
 Já que esse Salmo se aplica também 
à nossa realidade hoje, a pergunta que fica é: 
como não viver atemorizado em um mundo de 
horrores? De que maneira permanecer em Paz 
diante das dificuldades e das aflições pelas 
quais podemos passar?

 Inicialmente, devemos recordar que 
a nossa proteção e segurança vem de Deus 
(vers.1-3). Diante dessa certeza, não há 
necessidade de viver mergulhado em temores, 
porque Deus é o nosso refúgio, mesmo diante 
de circunstâncias mais terríveis. Podemos 
resistir às tribulações, às triturações e às 
dores, pois o nosso Deus é bem presente e se 
apresenta como o nosso socorro. A nossa 
vitória sobre o medo não advém da força do 
braço humano, da competência para a gestão 
de crises, da perspicácia ou da inteligência de 
cada um de nós, mas do amor, da misericórdia 
e da providência de Deus.

 Outro fator gerador de segurança é a 
certeza da companhia do Senhor (vers. 4- 7). A 
despeito de o povo de Deus estar cercado por 
aflições e inimigos, ele deve ter alegria 
abundante em razão da convicção da 
existência do rio que flui do trono de Deus. O 
Senhor é o ajudador da Sua gente, por isso os 
inimigos não podem prevalecer contra ela. 

Mesmo que os opositores sejam muitos e 
poderosos, o povo de Deus jamais ficará 
abalado, porque o Senhor dos Exércitos está 
com ele. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é 
o motivo da nossa alegria.
 Por fim, a certeza da atuação de Deus 
e do Seu poder é outro fator determinante para 
não sucumbirmos aos temores (vers. 8-11). O 
povo de Deus é animado a contemplar as 
obras do Senhor. Ele é quem abate os 
poderosos e quem destitui reis. Ele é quem 
tem o poder de dar fim à guerra. Os reis e 
reinos deste mundo são efêmeros e frágeis. Os 
poderosos deste século são dissipados com o 
sopro do Deus Todo-poderoso. Logo, 
podemos confiar e descansar na força do Seu 
poder.

 O poeta encerra esta canção, 
repetindo uma das declarações mais 
alentadoras da Palavra de Deus: “O Senhor 
dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o 
nosso refúgio”. Ele encerra a poesia 
ratificando que, se o Deus Onipotente está 
conosco, não precisamos ter medo; se o Deus 
de Jacó, o Deus da Aliança está com o seu 
povo como refúgio, jamais precisaremos viver 
abalados.  Foi  fundamentado nessas 
convicções que Martinho Lutero escreveu o 
hino “Castelo Forte”. Diante disso, seja 
alentado e lembre-se de que os anos, os 
séculos e os milênios passaram, mas Deus 
continua sendo o nosso refúgio e a nossa 
fortaleza de geração em geração.

TENHA PAZ, NÃO ESTAMOS SÓS

Rev. Renato Propino
Pastor Efetivo
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#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, Eleny Silva, Eunicy Donald e Marília Costa.

Outro Motivo: Pela saúde no mundo, pela Ucrania e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 14: Salmo 63. 1-8 – Melhor que a vida
Ter 15: Matheus 5. 13-16 – Luz brilhante
Qua 16: Salmo 96 – O homem que não podia falar 
Qui 17: Isaías 65. 17-25 – Antes mesmo de você perguntar
Sex 18: 1 Pedro 1. 3-9 – Alegria no corredor da morte
Sáb 19: Josué 1. 1-9 – Delicie-se com o Livro
Dom 20: Neemias 9. 9, 13-21 – Lento por uma razão

#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)

Acampamento da Igreja
 Durante os dias 25 de fevereiro a 2 
de março, no Acampamento Vale de 
Bênçãos, aconteceu o retiro da nossa Igreja, 
sob a direção da nossa UMP, após 2 anos de 
paralisação. Crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos conviveram alegre 
e “calorosamente” no acampamento/retiro.
O Vale está lindo e a capela “lindíssima”, 
inaugurada oficialmente no domingo à 
noite, em culto com a celebração da Ceia e a 
pregação pelo Rev. Renato Porpino. 
Preletores: Rev. Renato Porpino, Rev. Isaías 
Cavalcanti, Rev. André Albuquerque, Lic. 
Daniel Jardim, Sem. Jérson Neto e Diác. 
Miguel Camboim, foram instrumentos de 
Deus para trazer ao seu povo mensagens 
abençoadoras .  Fo ram d ias  mu i to 
agradáveis de comunhão espiritual e lazer 
saudável. Obrigado aos irmãos que 
cuidaram da cozinha, Presb. Sérgio Santos, 
Diác. Sérgio Branco e auxiliares, pelas 
del ic iosas re fe ições.  Obr igado ao 
administrador Presb. Luis Monteiro, pela 
ótima acolhida. Obrigado à UMP, pela 
organização e excelente programação. A 
Deus, honra, glória e louvor!

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!

Ministério de Intercessão Informa
 Todos os domingos, de 08 às 09h, 
temos a nossa reunião de oração semanal. 
Nos reunimos na entrada do templo, na sala 
ao lado esquerdo. Venha clamar ao 
SENHOR conosco, e logo após, participar 
da classe EBD no templo. É tempo de 
vigilância, de orar sem cessar!

Escala de Pregação
10h30min: Rev. André Albuquerque
19horas: Lic. Daniel Jardim 

Escala de Púlpito de Presbíteros:
06/03: 10h30min: Presb. Luis 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 e Auxíliares:
Domingo 13/03/2022: Ricardo Dowsley, Leonardo 

Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, Paulo 
Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, Rodrigo 
Nobre, Jérson Ferreira Neto.

Próximo Domingo 20/03/2022: Mário Sérgio, 
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, Jonas 
Souza, Antônio Renato, Lilian Canto, Marcelo 
Freitas, Tiago Trindade.

Escala do Som:
Domingo 13/03/2022:  Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo 20/03/2022:  Victor Mota, Filipe 

Agum.

 Você homem “Cabra macho sim, 
Senhor”, está convidado a participar, 
divulgar e se envolver em oração nesse 
p ro je to .  No  p róx imo sábado ,  d i a 
19/02/2002, das 9h às 11h30min, em 
nossa Igreja, especificamente no rol da 
cantina. Nos encontros olharemos para a 
Bíblia, compartilharemos testemunhos e 
teremos momentos de comunhão, a fim de 
orientar o homem na construção de sua 
identidade à luz da Palavra de Deus e da 
Ét ica Cristã,  potencial izando suas 
características em Deus. Você homem, está 
convidado a participar, divulgar e se 
envolver em oração nesse projeto.

cabra macho sim,  

SENHOR!
"Tu, porém, ó homem de Deus... segue a justiça, a piedade, 

a fé, o amor, a constância, a mansidão." (1 Tm 6.11)



#aniversariantes da semana

Hoje: Marcos Antonio do Rosário Cordeiro, Maria da Penha de Mendonça;
Seg 14: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro, 

Carmen Lucia Pinho Gomes, Hannah Lúcia Duarte de Oliveira Conceição, Lenira 
Simões Camara Leão, Presb. Luis Monteiro da Costa, Nely Pereira Teixeira, Viviane 
Santos de Jesus;

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

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

Qui 17: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, Diác. Ricardo Dowsley Fernandes;
Sex 18: Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Daniele Pereira Fernandes, Denize Rachel 

Nogueira Vasconcellos de Freitas, Gilberto de Oliveira, Hugo Viana Martins, Lucimar 
Santos de Araújo, Marco Aurelio Rodrigues de Brito, Maria de Fátima Alves Duarte;

Sáb 19: Ana Graice de Souza Ferreira, Diác. Clovis Botelho, Gilza Nunes de Oliveira Souza, 
Jaqueline Freitas Dias Ximenes, Walfrido Souto Maior Monteiro, William Torres 
Fernandes.

#de nascimento

14 - Boletim Dominical 

Hoje: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Aparício Ribeiro de Souza;
Seg 14: Severino Dutra Fialho de Vasconcelos e Maria de Lourdes S. Vasconcelos, 

Paulo Vendrami e Irene Vieira de Sá Vendrami, Viviane Cristine Damasceno Barros 
e Valdinei Dilermando Freitas dos Santos;

Qua 16: Alexandre Figueiredo Simões e Susana Balmant Emerique Simões;
Qui 17: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra;
Sex 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá.

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

#de casamento

Acampamento de Verão UPA – Rio
 Foram dias maravilhosos na 
presença de Deus! A graça do Senhor Jesus 
foi derramada de forma abundante ali no 
compar t i lhamen to  da  Pa lav ra ,  na 
comunhão com os irmãos e até mesmo nas 
brincadeiras. Agradecemos a todos os pais 
pela confiança e também àqueles que 
doaram bolsas ajudando adolescentes a 
p a r t i c i p a r e m .  L e v a m o s  t o d o s  o s 
adolescentes que quiseram ir. Por isso, 
mais uma vez, agradecemos a você que nos 
ajudou. Também louvamos a Deus pela 
Equipe de Tios da UPA, Equipantes e 
Preletores que sempre trabalham com todo 
amor. A Deus toda honra e toda glória!

Dízimo, expressão de amor e fidelidade 
a Deus.
 O dízimo, trazido à Casa do 
Senhor ou depositado em conta, não deve 
ser apenas um ato de religiosidade, uma 
“mera” tradição cristã, uma “obrigação” 
espiritual. Devemos entregá-lo como ato de 
adoração ao Senhor, como gratidão no 
coração reconhecendo que tudo que temos 
e somos vem do Senhor e deve ser 
consagrado a Ele. O apóstolo Paulo afirma 
que devemos fazê-lo com alegria. “…Deus 
ama a quem dá com alegria.” (2 Co 9.7)
 Como membros da Igreja temos a 
responsabilidade espiritual de sustentar e 
manter a obra de Deus, e isso é um 
privilégio! O Senhor Jesus declarou que 
devíamos dar o dízimo “de tudo” (de todo o 
ganho), sem esquecer a justiça, a 
misericórdia e a fé.” A entrega do dízimo ou 
oferta deve expressar a nossa fidelidade e a 
nossa fé.  
 Devemos consagrar a vida para o 
serviço e os bens para o sustento da obra do 
Senhor! Consagre com gratidão, fidelidade 
e amor ao Senhor e à sua Igreja!

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.



Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira, 
dia 07/03/2022, tivemos nossa reunião 
ordinária de forma presencial na Sala do 
Conselho. Foram momentos agradáveis com a 
mensagem do Diác. Miguel, com uma palavra 
de incentivo ao sentimento de servir, crendo 
sempre na busca do crescimento com a Junta 
Diaconal. 
 
Anote na sua agenda – Dia 21/03/2022, às 
19h, teremos nossa reunião de oração. 
Momentos de edificação e crescimento na 
presença do Senhor.  
 
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

Reunião de Oração da Sinodal RJ - Toda 
segunda-feira,  às 8h, pelo App Zoom. 
Participe!  

Reunião de Oração da SAF Rio -  Toda terça-
feira,  às 9h.  Tempo de derramar seu coração  
diante  do Senhor,  no seu altar.

#sociedades
e ministérios
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Cântico:  Quebrantado

Eu olho para cruz 
E para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar, 
Da Sua obra vou cantar.
O meu Salvador na cruz mostrou
O amor do Pai, O justo Deus!

Pela cruz me chamou, 
Gentilmente me atraiu e eu,
Sem palavras, me aproximo, 
Quebrantado por Seu amor.

Imerecida vida de graça recebi,
Por Sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, eu estava condenado,
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado!

Pela cruz me chamou... 2x

Impressionante é o Seu amor! 2x
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.

Pela cruz me chamou... 2x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Amo o Senhor

Amo o Senhor, meu Salvador,
Anelo Tê-lo bem junto a mim.
Minha esperança é 
Tua palavra, que jamais desamparou
Aquele que busca Sua face e quer…

Viver para Ti, pensar só em Ti, 
Romper com as barreiras do mundo aqui.
Voar com o Pai, nas asas da fé, 
E ser revestido de glória e poder. Amo o 
Senhor!

Amo o Senhor…

Viver para Ti, pensar só em Ti… 2x
 

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

Reunião de Abertura – Foi uma bênção! Na 
última terça feira retomamos com muita alegria 
as nossas atividades. Foram momentos 
abençoados de louvor, comunhão e uma 
palavra edificante e desafiadora do nosso 
mentor espiritual, Rev. Renato Porpino. Você 
não pode perder as próximas! Este ministério 
conta com seu amor, talento e boa disposição! 
Assim, estaremos mais conectados uns com os 
outros e principalmente com Deus.

XXV RECCC – No ano do nosso Jubileu de 
Prata as vagas para o REENCONTRO DE 
CASAIS COM CRISTO esgotaram no dia do 
lançamento. Ocorrerá entre 21 a 23 de outubro 
2022, no Hotel Vila Verde em Nova Friburgo. 
Nosso preletor será o Pastor Dener Maciel S. 
Lopes. Caso queira ir, procure nosso casal 
procurador e coloque seu nome em nossa lista 
para o caso de alguma desistência. 

Aniversário de Bodas – Para vocês que 
completam mais um ano de casamento, que o 
amor dure para sempre, e nunca falte paz, 
alegria e a presença de Jesus em seus 
corações. Feliz Aniversário de Casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Neste sábado, 19/03, teremos mais um evento 
"Cabra Macho sim, Senhor". Quem participou 
do primeiro não vai perder este! É uma 
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Anotações
e reflexões



II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
Casa  do  Tesouro ,  para  que  ha ja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida. 
Por  vossa causa,  repreendere i  o 
devorador, para que não vos consuma o 
fruto da terra; a vossa vide no campo não 
será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.” 
(Ml 3.10-11)

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

1. Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

2. Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus

Consagração da Vida e dos bens 

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “As misericórdias do 
Senhor são a causa de não sermos 
c o n s u m i d o s ,  p o r q u e  a s  s u a s 
misericórdias não têm fim; renovam-se 
cada manhã. Grande é a tua fidelidade.” 
(Lm 3. 22-23)

 
Motivos de Oração

Cântico: Meu Respirar

Este é o meu respirar, este é o meu respirar: 
Teu Santo Espírito vivendo em mim!
 
E este é o meu pão, e este é o meu pão: 
Tua vontade feita em mim! 
 
E eu, Eu nada sou sem Ti. 

Oração Pastoral

Leitura Bíblica: Atos 14. 1 - 7 
          Presb. Paulo Raposo

Tema: 
“Missões, alcançando vidas para o 

recomeço.”

Mensagem: Lic. Daniel Jardim 
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programação voltada para os homens da nossa 
igreja e liderada pelo nosso pastor. A diretoria 
da UPH-Rio incentiva os seus sócios a 
participarem!

No dia próximo domingo, 20/03 (terceiro 
domingo do mês), é a vez da UPH: Reunião 
Devocional! Será às 17h30 na sala Pb. Miguel 
dos Santos (sala da UPH). Chega junto!
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento!!! Bênção Pura!!! – Foram 
dias maravilhosos na presença de Deus! A 
gratidão toma conta do nosso coração. 
Agradecemos a todos os nossos amados tios 
que estiveram conosco mais uma vez nos 
ajudando em tudo. É muito amor envolvido! 
Também a todos os nossos equipantes… 
Vocês são os melhores do mundo! E a todos os 
que nos ajudaram doando bolsas… Muito 
obrigado!!! E não podemos nos esquecer da 
nossa coordenadora Zoraya Lemos que nos 
ama muito! E a nossa mentora Leninha Maia 
que sempre investe em nossas vidas com 
brilho nos olhos! Amamos muito! E aos nossos 
preletores que foram usados poderosamente 
pelo Espírito Santo de Deus. A Deus toda honra 
e glória!!! 

Devocional Hoje!!!! – Nos reencontraremos 
depois do acampamento com muito alegria! É 
hoje!!! Às 17h30min. E teremos como preletora 
nossa equipante Ana Santos! Você não pode 
perder !  Tema:  Somos todos Pedro! ! ! 
Esperamos por você! 

NAUPA  2022 – O nosso Encontro Nacional de 
Adolescentes está chegando!!! Será no SESC 
em Praia Formosa em Aracruz – ES. Teremos 
uma caravana saindo da nossa Igreja e nossa 
mentora espiritual Leninha Maia faz parte da 
equipe de preletores. Vamos estar orando por 
esta viagem. 

ECOS Oxigênio UPA Rio está de volta!!!! - É 
isso aí!!! Novidade chegando!!!! Estaremos 
estudando a Palavra de Deus com assuntos 
direcionados para a adolescência. Em breve 
vamos passar maiores informações. Fique 
ligado! Vai bombar!!!

Movimento Oásis

Retorno das Atividades - Lembramos aos 
irmãos que as atividades do Movimento Oásis 
retornaram neste mês de março, conforme 
agenda que vem sendo 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) 

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Venha o Teu Reino

Nosso Pai, 
Que o Teu nome seja mantido Santo.
Venha o Teu reino.
Dá-nos hoje 
O alimento necessário pra viver,
O pão de cada dia.

Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu.
Não nos deixes cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal.

Venha o Teu reino,
Faça a Tua vontade,
Seja assim na Terra
Como é no Céu.

Porque o reino, o poder e a glória, 
São Teus para sempre! 2x

Amém. Amém. Amém!

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico 

novo, porque ele tem feito maravilhas; a 
sua destra e o seu braço santo lhe 
alcançaram a vitória.” (Sl 98.1).

Congregação: “Celebrai com júbilo ao 
Senhor, todos os confins da terra; aclamai, 
regozijai-vos e cantai louvores.” (Sl 98.4).

Cântico: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu,  Soberano e fiel.
Não há outro como Tu,  
Reinas 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! 2x

Não há outro como Tu... 

És o Alfa e Ômega, Início e Fim... 2x

Alfa e Ômega, Início e Fim,
Tudo pra mim. Tudo pra mim.   4x 

És o Alfa e Ômega, Início e Fim... 2x

Cântico: Teu Reino

Os reinos se abalam, Os povos se curvam,
As bocas se abrem, As mãos se levantam  
Pra dizer que tu és o Rei! 
Pra dizer que Tu és o Senhor! 

Teu Reino é sempre eterno, 
Firmado em misericórdia,
Justiça e igualdade, Bondade e fidelidade.
A Tua igreja te adora! Tua igreja te adora!

Teu Reino é sempre eterno...

Os reinos se abalam... 

Teu Reino é sempre eterno... 4x

Oração de Adoração
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Louvor:
Dirigente: “Ora, a esperança não confunde, 

porque o amor de Deus é derramado em 
nosso coração pelo Espírito Santo, que 
nos foi outorgado.” (Rm 5.5)

Congregação: “Mas Deus prova o seu 
próprio amor para conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores.” (Rm 5.8).

Todos: “E nós conhecemos e cremos no amor 
que Deus tem por nós. Deus é amor, e 
a q u e l e  q u e  p e r m a n e c e  n o  a m o r 
permanece em Deus, e Deus, nele. Nós 
amamos porque ele nos amou primeiro.” 
(1 Jo 4. 16,19).

42 HNC – “O Grande Amor de Deus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Porque, no meio de 
muita prova de tribulação, manifestaram 
abundância de alegria, e a profunda 
pobreza deles superabundou em grande 
riqueza da sua generosidade. Porque eles, 
testemunho eu, na medida de suas posses 
e mesmo acima delas, se mostraram 

voluntários, pedindo-nos, com muitos 
rogos, a graça de participarem da 
assistência aos santos.” (2 Co 8. 2-4).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

145 HNC – “Refúgio Verdadeiro”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Êxodo 14. 15 - 31
                        Presb. Olympio Bezerra
Coral Canuto Regis

Tema: 
“Restaurados para viver 

uma nova história.”

Mensagem: Rev. André Albuquerque

IV – CONTRIÇÃO
  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Confessai, pois, os 
vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do justo.”            
(Tg 5.  16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
V – COMUNHÃO

COM DEUS E COM SEUS FILHOS

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão:

251 HNC – “O Pão da Vida”

Cântico: Jesus, em Tua Presença

Jesus, em Tua presença, reunimo-nos aqui,
Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti,
Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai! (Bis)

O véu que separava, já não separa mais.
A luz outrora apagada, agora brilha
E cada dia brilha mais.

Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui! (bis)

Ministração do Vinho:

144 HNC – “Segurança e Alegria”

Cântico: Cristo Levou sobre Si

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por Suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas maldições,  
Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas

E nos livrar de  toda iniquidade.      

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

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

V – DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR JESUS CRISTO.

Cântico: Um só Rebanho

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

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

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 


