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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) 

“...Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas 
coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só 

coisa.” (Lucas 10:41-42) ARA

Lucas 10: 38 - 42 o evangelista conta a hospedagem 
de Jesus na casa de Maria e Marta; na qual, Maria estava aos pés 
de Jesus ouvindo seus ensinamentos enquanto Marta estava 
fazendo os seus afazeres. Marta, nitidamente, estava 
incomodada com a situação, tanto que pediu que Jesus 
ordenasse que Maria fosse ajudá-la (v. 40). Jesus, com todo o 
seu amor, disse a ela que estava preocupada demais com outras 
coisas, mas que era necessário apenas uma só coisa (v.41). 

Mas que coisa é essa? Ambas amavam e adoravam 
Jesus, mas de maneiras diferentes. Existe uma diferença entre o 
tempo com Deus e o tempo para Deus. Tempo com Deus sou eu 
sendo Maria, simplesmente ouvindo o que Deus tem para me 
dizer, o que Ele tem a dizer para meu coração e para minha vida. O 
tempo para Deus, sou eu sendo Marta, entrando em ministérios, 
secretarias, ajudando na EBD, nas transmissões, ajudando de 
alguma forma as sociedades internas e a igreja. 

Eu estava refletindo sobre o que queria em 2022, e 
percebi que era ter tempo para Deus, era ajudar de todas as 
formas que podia para o reino de Deus. Sabe aquele tempo no 
qual ficamos sentados olhando para a TV e ao mesmo tempo no 
celular ou quando apenas ficamos atualizando o feed de uma 
rede social… esse tempo pode e deve ser convertido em tempo 
com e para Deus. 

O que Deus tem falado com você? Qual tempo você 
precisa ter mais atenção? Pois uma coisa é certa, devemos ser 
como Maria e Marta (sim, as duas!). Minha oração agora é que 
não nos ocupemos de coisas insignificantes e que Ele nos 
capacite para ocupar o nosso tempo com coisas que são 
prioridades para Ele e para Seu reino. 

   Milena Ximenes

 O CULTO JOVEM está acontecendo todas as sextas-
feiras, às 20h, no Salão Álvaro Reis! E ainda vem muito mais por 
aí! Siga-nos no instagram @umprio e fique ligado em todas as 
programações da nossa juventude!

#ump

17 - Boletim Dominical 

Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual 
Lic. Daniel Jardim

IGREJA PRESBITERIANA RJ
--
Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Porpino
Pastores Auxiliares: 
Rev. Isaías Cavalcanti
Rev. André Luis Albuquerque
Pastor Emérito: 
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciado: 
Daniel Jardim 
--
Mesa do Conselho
Presb. Assuero de Oliveira Silva - Vice-Presidente
Presb. André L. Anselmo Lima - 1º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 2º Secretário
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro 
--
Junta Diaconal 
Diác. Tiago Trindade - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente 
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. João Márcio - 1º Procurador
Diác. Sérgio Branco - 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

  

 

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

#diversos
Divulgações
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16 - Boletim Dominical 

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,

Luis Alberto Rodrigues Santos, 

Lu is  Monte i ro  da  Cos ta 

(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,

J o ã o  P a u l o  G u i m a r ã e s 

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  Pere i ra  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, 

P e d r o  J u a n  C a b a l l e r o - 

Paraguai.

Missionários no Campo: 

L u i z  F e r n a n d o  G o m e s 

(Portugal), 

Organização Missionária:

Missão Caiuá.

#editorial#editorial

“Então disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos 

de Israel que marchem”. (Êx 14. 15)

 A realidade do campo de batalha é 

apenas uma: lutar. Apesar do perigo 

iminente e mesmo que venha ferir-se, o 

soldado não pode parar. Se relaxar, poderá 

ser surpreendido; se desistir, será 

derrotado; se entregar-se vai virar escravo; 

se recuar, será covarde e perdedor, 

portanto, só resta uma opção: guerrear até 

o fim.
 
 Nós fomos recrutados por Deus 

para combatermos o bom combate pela fé, 

porém as guerras têm sido contínuas, têm 

se intensificado os ataques das trevas 

contra nós, o inferno tem se projetado para 

tentar nos paralisar e atemorizar, o 

desgaste tem sido grande, nossas forças 

muitas vezes têm se enfraquecido. A 

impressão é que o desânimo se assemelha 

a um vento forte que se choca contra nossa 

pele, entretanto, não podemos temer e 

retroceder. O Senhor, por meio do Salmo 

27. 3, nos assegura que “Ainda que um 

exército me cercasse o meu coração não 

temeria; ainda que a guerra se levantasse 

contra mim, nele confiaria”.

 O Senhor já nos aparelhou com a 

Sua armadura (cf. Ef 6) e a ordem Dele é 

para marchar. Então continue lutando, 

virão ainda mais momentos de batalhas, 

de dor e de angústia. No entanto, podemos 

crer na companhia do Senhor, mesmo nos 

dias mais cruéis.

 C o m o  f i l h o s  d e  D e u s , 

convocados para viver em um mundo 

repleto de aflições (Jo 16. 33) e que jaz no 

maligno (I Jo 5. 19), precisamos 

prosseguir, não desistir de caminhar e 

colocar nosso coração em Deus. Ele nunca 

nos deixa sozinhos e em todo o tempo está 

do nosso lado. Ainda que seja árdua a 

jornada, nada nos faltará. Deus tem 

cuidado de nós nos mínimos detalhes. 

Não importam a fúria do mal e do mundo, a 

última palavra vem do Senhor e Ele tem 

nos dito o tempo inteiro para, mesmo no 

dia mau, marchar, “porque no dia da 

adversidade nos esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo 

nos esconderá, pôr-nos-á sobre uma 

rocha” (Sl 27. 5). 

 Descanse na companhia e no 

poder do Pai, Ele está conosco todos os 

dias. Marche!

MARCHAR É UMA ORDEM

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, Sr. Elio Sardinha e Pb. Sergio Tito.

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

Seg 21: 1 Reis 17:2-6 - Alegre
Ter 22:  2 Timóteo 4:1-5 - Um desvio arriscado
Qua 23: Apocalipse 21:1-7 - Reunião
Qui 24: Mateus 16:13-20 - O sino
Sex 25: Efésios 6:10-20 - É hora de orar de novo
Sáb 26: Lucas 3:1-6 - Contemplando a salvação
Dom 27: Salmo 116:12-19 - Partida preciosa

#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)

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!

Reunião do Conselho
 Convoco o conselho da Igreja, 
constituído pelos pastores e presbíteros, 
para reunir-se na próxima quarta-feira, dia 
23, às 18 horas, pelo aplicativo Zoom. 
Convido a Igreja para orar por sua liderança 
espiritual. Toda decisão, da qual Deus faz 
parte, é abençoadora ao crescimento da 
Igreja. Rev. Renato Porpino

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

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 20/03/2022: Mário Sérgio, Jorge Gorne, 

Adolfo Correia, Lúcio Maia, Jonas Souza, Antônio 
Renato, Lilian Canto, Marcelo Freitas, Tiago 
Trindade.

Próximo Domingo 27/03/2022: Walter Cascardo, 
Marcelo Magalhães, João Márcio, Pedro 
Henrique, Carlos Candido, João Paulo, José 
Vinícius.

Escala do Som:
Domingo 20/03/2022:  Victor Mota, Filipe Agum.

Próximo Domingo 27/03/2022: Ricardo Dowsley, 
Jérson Neto

Atualização do Cadastro
 Colabore para a boa organização 
de sua igreja, atualizando o seu endereço e 
outras informações no cadastro do Rol de 
Membros. Verifique se o seu nome consta 
na lista abaixo. Entre no site da igreja 
http://www.catedralrio.org.br/ e, no menu 
principal, selecione “A IGREJA” e depois 
“MEMBROS COMUNGANTES”. Preencha 
todos os campos do formulário e envie-nos. 
Se preferir, faça contato pelo e-mail 
r o l @ c a t e d r a l r i o . o r g . b r  M e m b r o s 
comungantes: 
1.Bruno de Almeida Ferraz; 
2.Hassan Ferreira Jdid; 
3.Lea Sathler Machado de Castro; 
4. Marcelo de Miranda Ferraz; 
5.Maria Sales Ferreira; 
6.Marineia das Graças Borges Duarte;
7.Serafim Alberto das Neves Madureira.

Dízimo, dez por cento de todo ganho.
 Etimologicamente a palavra 
hebraica para dizímo “maser” significa a 
décima parte de um todo. Dízimo, do latim 
“decimus”, a décima parte.
 O dízio, nas Sagradas Escrituras, é 
uma parte do todo. Yahweh preocupa-se 
com o todo, e o reconhecimento de que uma 
parte deve ser devolvida a Ele em ato de 
adoração comunitária para sustento da obra 
e de outros. O dízimo deve ser entregue com 
alegria, expressando gratidão ao Deus da 
providência!
 O dízimo é o método divino de 
contribuição, visando ao sustento e à 
manutenção de sua obra. É um privilégio 
participar desse sustento. Seja dizimista! 
Seja fiel a Deus em tudo!

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...”

mailto:rol@catedralrio.org.br


#aniversariantes da semana

Hoje: Cláudia Cruz Soares da Silva, Elizabeth Gomes da Costa, Diác. Filipe Agum 
de Campos, Hélio Machado, Joaquim da Costa Pereira da Silva, Sandra de 
Cássia Gama dos Santos, Telma Pereira de Miranda Gomes;

Seg 21: Arthur Guimarães Capelli, Maria José Andrade Maciel, Nely da Silva 
Abdo;

Ter 22: Cilene Alves de Oliveira, Luís Felipe do Sacramento Souza, Luíza Vitória 
Moreira da Rocha, Paulo Nunes da Costa, Rodrigo Rocha Nunes;

Qua 23: Elaine de Souza Medeiros, Ivaneide Marques Pereira, Presb. Johannes 
Carl Gaiser, Rodrigo Dias Fonseca Coelho;

Qui 24: Alessandro Rocha Fonseca, Antonio Marcos Grajauskas, Carlos Luiz do 
Carmo, Dejani de Almeida Reis, José de Castro Azevedo, Rosibeti Souza Ribeiro 
da Silva, Wallace Barbosa de Melo Barreto;

Sex 25: Celia Maria de Andrade Bruno, Clara Martha do Sacramento Paulo da 
Silva, Juliana Maria Sacramento, Luciana Lira dos Santos, Oay Candido de 
Oliveira, Patrícia Tavares de Oliveira Simões;

Sáb 26: Christiane Avila Cordeiro de Medeiros, Leonardo e Silva Galrão, Diác. 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, Silvana Floresta do Amaral Silva Correia.

#de nascimento
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Hoje: Reubem Luiz Moreira Faria e Mônica Faria Baptista Faria;
Seg 21: Reinaldo Luz Cêia de Souza eTânia Mara Duarte Cabral de Souza, Édison 

Vieira Pinheiro e Cláudia Fernandes Duarte;
Qui 24: Priscila Maria de Barros e Nazion dos Santos Silva;
Sáb 26: Diác. Roberto Rosa de Azeredo e Vera Regina Borges de Azeredo, Sérgio 

Oliveira Campos e Glenda Pereira Eduardo Campos.

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

#de casamento

VOLTANDO PRA CASA - No 4o com Deus
"Mas o SENHOR lançou sobre o mar um 
forte vento, e fez-se no mar uma grande 
tempestade, e o navio estava a ponto de 

se despedaçar." (Jonas 1.4)
 A palavra "distante" significa: que 
fica longe, afastado, separado, desviado,  
além. Finalmente, após DOIS LONGOS 
ANOS "distantes" do nosso LAR, vivendo e 
convivendo com os nossos pela internet de 
modo virtual, estamos "voltando pra casa". 
Parte da história da capital assíria é contada 
nos 4 capítulos do livro de Jonas. Mas ao 
contrário de voltar, Jonas preferiu se afastar 
de Deus; no entanto o Senhor do Universo o 
redirecionou soberanamente por meio de 
uma tempestade, trazendo-o de volta para o 
centro da Sua vontade. 
 O profeta quase acabou morrendo 
ao tentar fugir de Deus, quase se tornou um 
náufrago;  mas se tornou o protagonista de 
u m a  d a s  h i s t ó r i a s  b í b l i c a s  m a i s 
interessantes que conhecemos: dizem que 
fantasiosa, mas Jesus provou o contrário 
(Mt 12.41).
 No próximo domingo, 27 de 
março, às 17h, esteja no SAR com a UPA-
Rio e quem trará a Palavra, será o Pastor 
CLINTON CÉSAR. Entramos na 9a 
Temporada com "O NÁUFRAGO". Participe 
presencialmente do: "No 4o com Deus, o 
melhor lugar para se estar".

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.

Ministério de Intercessão Informa
 Fique atento para a data da nossa 
próxima VIGÍLIA DE ORAÇÃO! Será no 
próximo dia 26/03/22 (sábado), das 15h às 
18h, na Sala do Conselho. 
 O tema proposto é: CORAÇÃO 
INCENDIADO. "Porventura, não nos ardia o 
coração quando Ele, pelo caminho, nos 
falava, quando expunha as Escrituras?" 
Lucas 24.32 
 Participe! Venha perseverar em 
oração conosco! 



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 Auxíliadora Feminina

Aniversário da SAF - No sábado 12/03, às 15h, 
celebramos ao Senhor pelos 124 anos de nossa 
SAF. Foi uma tarde de louvor, adoração, edificação 
e gratidão. Foi uma bênção!  Deus seja louvado.

Reunião Depto. Helen Simonton – Dia 
23/03,  às 14h30min -   Falar  com a 
coordenadora.

Atenção Secretárias e Coordenadoras -
Reunião Executiva – Dia 24 de março, às 
14h30min. Pelo Zoom.

Ordenação do Lic. Daniel Jardim - Domingo, 
dia 27/3, às 19h. Que Deus o abençoe, Daniel 
Jardim, nesse ministério que agora se inicia.

Vem aí o Congresso da Nacional da 
CNSAFs – dias de 24 a 26/03. Ore desde já por 
esse Congresso.

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE
QUE ME FORTALECE” 

(Filipenses 4:13)

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

Reunião Mensal – Na próxima terça-feira dia 
22/03, às 20 horas, no Salão Álvaro Reis, 
teremos nossa reunião. O preletor será o nosso 
querido Rev. André Albuquerque. Contamos 
com sua presença!

XXV RECCC – Ano do Jubileu de Prata para o 
REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO! 
Ocorrerá de 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 de espera.

Aniversário de Bodas – Este dia tão especial, 
que marca o início de uma vida de grande
cumplicidade não merece menos do que boas 
comemorações .  Fe l i z  an iversár io  de 
casamento! Que o amor prevaleça, e que a 
felicidade more nessa união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje é o terceiro domingo de março: Dia de 
Reunião Devocional da UPH-Rio! Voltamos a 
nos reunir presencialmente na sala Pb. Miguel 
dos Santos (Sala da UPH) aos terceiros 
domingos de cada mês, às 17h30min. 
Convidamos a todos que queiram adorar o 
Senhor juntamente com os homens da nossa 
sociedade. São todos muito bem-vindos à 



V- “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.”

Ceia do Senhor

Ministração do Pão:

Cântico: Doce Presença

Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador.

Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós, 

Enchendo-nos com teu amor.
Te adoraremos por tua presença aqui
E que renovará os nossos corações.

Louvado seja o Senhor!

Se te dizes salvo e ao invés
Estás triste, oprimido e sem poder.
Rende-te à presença do Senhor 
E o Espírito te encherá de amor.

Ministração do Vinho: 

Cântico: Alto Preço

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um, 
Meu irmão;
Quando Jesus derramou Sua vida;
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por Seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.

Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar. 

VI – SIRVA COM ALEGRIA

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
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nossa "Sala de treinamento" (designação que 
carinhosamente damos à nossa sala); lugar de 
aprendizado da Palavra e comunhão com os 
irmãos!

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

DEVOCIONAL HOJE!!!! – É hoje!!! Às 
17h30min. Voce não pode perder! Esperamos 
por você! 

NAUPA  2022 – O nosso Encontro Nacional de 
Adolescentes está chegando!!! Será no SESC  
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 orar 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

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) 

Oração Diária - Continuamos com nosso 
período diário de oração, a partir das 
20h30min. Neste horário, procure um irmão 
para orar junto.. "Muito pode, por sua eficácia, 
a súplica do justo" Tiago 5:16

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: 

I – ADORE COM FERVOR

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

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

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

52 HNC – “Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Porque o serviço desta 
assistência não só supre a necessidade 
dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus, visto como, na 
prova desta ministração, glorificam a Deus 
pela obediência da vossa confissão 
quanto ao evangelho de Cristo e pela 
liberalidade com que contribuís para eles e 
para todos, enquanto oram eles a vosso 
favor, com grande afeto, em virtude da 
superabundante graça de Deus que há em 
vós.” (2 Co 9. 12-14)

311 HNC – “Avante, ó Crentes”
1ª música

1. Avante, avante, ó crentes,
Soldados de Jesus!
Erguei seu estandarte,

Lutai por Sua cruz!
E contra os inimigos
Em grandes multidões ,
O excelso Comandante
Dirige os batalhões.

Consagração da Vida e dos bens ao Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFIQUE-SE NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 14. 8 - 18 
          Presb. Renan Jardim

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. André Albuquerque

Tema: “Missões, alcançando 
vidas para o recomeço.”

IV- ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos na 
luz, como ele está na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado. Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados e nos purificar de toda 
injustiça.” (1 Jo 1. 7 e 9)

 

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



8 - Boletim Dominical 

Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Louvor:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias, eu 

vi o Senhor assentado sobre um alto e 
sublime trono, e as abas de suas vestes 
enchiam o templo.” (Is 6.1)

Congregação: “Serafins estavam por cima 
dele; cada um tinha seis asas: com duas 
cobria o rosto, com duas cobria os seus 
pés e com duas voava.” (Is 6.2).

Todos: “E clamavam uns para os outros, 
dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor 
dos Exércitos; toda a terra está cheia da 
sua glória.” (Is 6.3).

11 HNC – “Trindade Santíssima”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Recebi tudo e tenho 
abundância; estou suprido, desde que 
Epafrodito me passou às mãos o que me 
veio de vossa parte como aroma suave, 
como sacrifício aceitável e aprazível a 
Deus. E o meu Deus, segundo a sua 
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
J e s u s ,  c a d a  u m a  d e  v o s s a s 
necessidades.” (Fp 4. 18-19).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
Vida e Bens ao Senhor

318 HNC – “Ceifeiros do Senhor”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 
 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Êxodo 15. 1 - 21 
             Presb. Peter Tenney

Coral Canuto Regis

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Tema: “Restaurados para 
viver uma nova história.”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR.

Cântico: Os Guerreiros se Preparam,

1. Os guerreiros 
Se preparam para a grande luta.
É Jesus, o Capitão, que avante os levará.
A mílicia dos remidos marcha impoluta;
Certa que a vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto

Na frente m'encontrar.
Até que O possa ver na glória,

Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

2. Dá-te pressa, não vaciles, 
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar ao lado do Senhor;
Entra na batalha onde mais o fogo inflama,
E peleja contra o tentador!

3. A peleja é tremenda, torna-se renhida,
Mas são poucos os soldados para batalhar;
Ó vem libertar as pobres almas oprimidas
De quem furioso, as quer tragar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 

“Na superfície, o mundo pode parecer um desenrolar sem sentido 
de injustiça e destino,  mas abaixo da superfície está a mão providencial 

de Deus, orquestrando todas as coisas para atingir seus propósitos.”
Bryan Gregory

_________________________________________________________________
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Anotações
e reflexões


