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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) 

A BÊNÇÃO DE SERVIR
João 13 1-17

 O texto de João 13 conta a história de Jesus lavando os 
pés dos discípulos. Essa narrativa mostra Jesus ensinando aos 
seus discípulos sobre a necessidade de servir e saber ser servido. 
 O capítulo 13 inicia contextualizando que estavam 
próximos da festa da Páscoa e que em breve Jesus subiria para estar 
com seu Pai. Jesus “tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até ao fim”. A primeira parte dessa passagem que fala 
sobre servir reforça que esses atos devem ser feitos com base no 
amor. Esse versículo também mostra a continuidade desses atos. 
Jesus os amava e continuava amando até o fim. Ele não se 
contentou em servir uma vez e considerar que o serviço dele estava 
feito. Ele buscou servir continuamente aos seus discípulos. 
 O relato prossegue dizendo que Jesus pegou uma toalha 
e foi lavar os pés de todos os discípulos. Pedro recusa o serviço 
alegando que nunca deixaria que o seu mestre lavasse os seus pés. 
Como pode um Senhor se abaixar para cuidar dos pés dos seus 
súditos? Jesus responde: “Se eu não te lavar, não tens parte 
comigo”. O servir faz parte de um relacionamento, por isso Jesus 
continua afirmando que esse é o exemplo. Nós devemos imitá-lo e 
servir as pessoas ao nosso redor com amor. Assim como ele lavou 
os pés dos seus discípulos, nós devemos servir as pessoas ao 
nosso redor. 
 Na Igreja, em nossos lares, em nossas profissões 
devemos sempre seguir o exemplo de Jesus e servir aos outros. 
Não existe vergonha em buscar um café para um colega, mas sim 
honra. Devemos reconhecer a importância de servir ao próximo e 
não devemos fazer isso por obrigação, mas sim por amor. Devemos 
ser motivados pelo exemplo do amor de Jesus e pelo amor ao 
próximo.
 

Guilherme Santos
 

Hoje é um dia muito especial para a nossa UMP! No culto 
vespertino, nosso mentor espiritual será, finalmente, ordenado 
como Pastor! Oramos muito por esse momento e somos gratos ao 
Senhor porque este dia chegou! Continuaremos em oração pelo seu 
ministério e pela sua família! Letícia, Antônia, Maria e - claro - você, 
são muito importantes para nós! Te amamos, REVERENDO DANIEL 
JARDIM!
Sexta-feira é dia de Culto Jovem! Venha adorar a Deus conosco, 
às 20h! Siga-nos no instagram @umprio para ficar ligado (a) em 
todas as programações da nossa juventude!

#ump
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Agenda de Oração
Meditação 
Escalas



#liderança
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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,

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

“Dar-vos-ei pastores segundo o meu 
coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência”. 

(Jeremias 3. 15)

A História está sendo escrita diante 
de nós, não por mãos humanas ou pelo zelo 
histórico da Catedral Presbiteriana do Rio de 
Janeiro, mas sim pela vontade d'Aquele que, 
de forma soberana, dirige os passos da Sua 
Igreja, já que nenhum de Seus planos pode ser 
frustrado.

A ordenação de um filho ao Sagrado 
Ministério da Palavra e dos Sacramentos 
enche nosso coração de alegria e nos faz 
reconhecer a verdade do texto sagrado que 
afirma: “Dar-vos-ei pastores”. Quem 
vocaciona é o Senhor. Quem concede pastores 
à Igreja é o Senhor e isso sempre se dá no 
tempo adequado, propício e determinado por 
Deus. Neste momento, somos relembrados de 
que o nosso tempo jamais vai se sobrepor ao 
tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e 
pedagógico, para nos ensinar a depender d'Ele 
e a esperar em Seu cuidado. 

Esses pastores que nos são dados 
pelo próprio Deus recebem a santa vocação 
para viverem “segundo o coração” do Pai, 
para serem obedientes, para expressarem o 
caráter de Cristo e para amarem a Sua Palavra. 

Eles vivem com o propósito de 
“apascentar com conhecimento e com 
inteligência”, de cuidar com amor e de zelar 
pelo rebanho que Deus lhes confiou. A Igreja 

deve rogar, a fim de que o Senhor da igreja 
derrame do alto as competências, as 
qualificações e o revestimento espiritual 
necessários para o cumprimento da santa 
vocação.

O rito da ordenação pela direção do 
Presbitério torna público o início da carreira 
pastoral, porém o chamado e a vocação de 
Deus já aconteceram e foram identificados 
pela vida comunitária da Igreja, quando 
contemplaram, no Lic. Daniel Jardim, um 
homem plenamente qualificado para servir ao 
Senhor e ao seu povo.  

Pastorear a Igreja de Deus deve ser 
considerado o maior de todos os privilégios e 
a responsabilidade mais santa de se assumir, 
razão pela qual a igreja, que testifica o 
chamado deste amado servo, deve a ele não 
apenas a submissão em respeito à sua 
autoridade pastoral, mas também o sustento 
dele e de sua família em oração, em todo 
tempo. 

Portanto, neste dia, de maneira 
especial, oramos para que Deus renove sobre 
a vida do Rev. Daniel Jardim, de sua esposa 
Letícia Boechat e de suas filhas Antônia e 
Maria as mais ricas bênçãos do alto. A sua 
Igreja o reconhece e o recebe com respeito, 
admiração e amor!

  

PASTORES SÃO PRESENTES

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, Marília Costa, Elio Sardinha, Pb. Sergio Tito e Phebe 
Guidi de Barros (cirurgia).

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

Seg 28: 2 Reis 6: 1-7 – O provável lenhador
Ter 29: Efésios 4. 4-16 – Pregar ou plantar?
Qua 30: Mateus 26. 26-29 – Pão abençoado
Qui 31: Efésios 1. 3-14 – A herança imerecida
Sex 01: Colossenses 3.17-25 – Cristãos exemplares
Sáb 02: Colossenses 3. 12-17 – O que fazemos importa?
Dom 03: 2 Timóteo 4.1-8 – O que vem depois?

#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)

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

Escala de Púlpito de Presbíteros:
03/04: 10h30min: Presb. Sérgio Santos
            19h: Presb. Altair Bazeth
10/04: 10h30min: Presb. André Lima
            19h: Presb. Assuero Silva 
17/04: 10h30min: Presb. Carlos Roberto
            19h: Presb. Dário Porto
24/04: 10h30min: Presb. Denilson Sevilha
            19h: Presb. Fernando Lopes

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 27/03/2022: Walter Cascardo, Marcelo 

Magalhães, João Márcio, Pedro Henrique, Carlos 
Candido, João Paulo, José Vinícius.

Próximo Domingo 03/04/2022: Adeclen Santos, 
Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, 
Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto Azeredo, Luiz 
Henrique.

Escala do Som:
Domingo 27/03/2022: Ricardo Dowsley, Jérson 

Neto
Próximo Domingo 03/04/2022: Newton Alvarez, 

Tiago Trindade.

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!

Ordenação ao Ministério 
 O nosso querido Licenciado 
Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, filho da 
Igreja e chamado por Deus para o ministério 
da Palavra, será ordenado no Culto 
Vespertino, às 19 horas. Serão momentos 
de adoração, comunhão espiri tual; 
mensagem proferida pelo Rev. Renato 
Porpino, seu tutor; consagração a Deus de 
Daniel, para o exercício do Ministério 
Pastoral. Louvamos a Deus por seu 
chamado e vocação para o ministério e 
agradecemos ao Senhor por sua vida 
preciosa e sua amada família: Letícia, 
esposa, Antônia e Maria, filhas. Venha com 
toda a sua família! Sua presença é uma 
declaração de amor e carinho ao novel 
Pastor, família, pais e sogros.

“Sou grato para com aquele que me 
fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, 
que me considerou fiel, designando-me 

para o ministério”. (1 Tm 1. 12)

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 
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.

Dízimos e Ofertas: semelhanças e 
diferenças
 Tanto os dízimos quanto as ofertas 
são fundamentalmente semelhantes por 
serem expressões de generosidade, 
rendição a Deus e pr incipalmente 
adoração cristocêntrica. A diferença 
essencial consiste na quantidade, 
regularidade e propósito. O dízimo deve 
se r  dado  com regu la r idade  como 
consequência do fruto do trabalho, num 
reconhec imento  de  que  Deus é  o 
sustentador, mantenedor e provedor de 
tudo. O dízimo equivale a 10% de todo 
ganho (salário, aposentadoria, pensão, 
mesada, pró-labore, etc).
As ofertas, por sua vez, não têm a mesma 
regularidade ou valor pré-estabelecido 
como no caso dos dízimos. As ofertas são 
voluntárias, de qualquer valor, para causa 
específicas ou como gratidão. Entregar 
dízimos e/ou ofertas é um privilégio 
espiritual!
 O dízimo é expressão de 
fidelidade! A oferta é manifestação de 
gratidão! (Adaptado da "Carta Pastoral 
sobre Dízimo - SC/IPB)

mailto:rol@catedralrio.org.br


#aniversariantes da semana

Hoje: Anastácia Priscila do Sacramento Paulo da Silva, Diana Borges Matos, 
Giovanni Coutinho Stefanon, Queilita Alves de Almeida Lima, Diác. Sérgio de 
Oliveira, Diác. Walter Cascardo Carneiro;

Seg 28: Cláudia de Oliveira Cardoso, Daniel de Freitas Coelho, Eustaquio 
Fernandes da Silva, Márcia Motta de Carvalho, Nicole de Oliveira Mota, Roberto 
Monteiro Barboza;

Ter 29: Miriam de Oliveira Garcia, Sebastiana Ferreira Lima;
Qua 30: Ana Lúcia Novaes Creazola, Manuela Correa Trindade, Maria Clara 

Nogueira Vasconcellos Miranda de Freitas, Vera Glaucia Machado; 
Qui 31: George Washington Rocha Creazola;
Sex 01: Carla Santos, Lena Leporace, Maria Manuela Monteiro Matos, Pedro 

César Cardoso Vieira Couto, Wagner Souza de Azevedo;
Sáb 02: André Luís de Almeida Patrasso, Divino Peixoto, Gerci Maria da Silva, 

Marcelo Alexandre Bentes dos Santos, Diác.Pedro Alcides Lobo Penna Firme, 
Roneide Gomes do Nascimento.

#de nascimento
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Hoje: Maria Angela de Sousa Mendonça e Marcelo Mendonça, Luiz Fernando Dias 
Macedo e Adriana de Sousa Dias Macedo;

Seg 28: Diác. Pedro Ceolin Stefanon e Noemi Coutinho Stefanon;
Ter 29: Enedina Moraes dos Santos Chavão e Gilmar Jorge Rangel Chavão, 

Cecille Virginia Accioly Menezes e Fábio Borges;
Qua 30: Jenis Honorato de Espíndola e Maria de Fátima Soares de Espíndola, 

Ludmila da Mota Freitas e Luciano dos Santos Freitas;
Qui 31: George Washington Rocha Creazola e Ana Lúcia Novaes Creazola;
Sex 01: Alexandre Themístocles de Vasconcelos e Bianca Rodrigues Xavier Lima 

de Vasconcelos;

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

#de casamento

No 4o com Deus - O  NÁUFRAGO
"Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito." (Rm 8.28)
 Nem sempre o que desejamos e 
planejamos está em acordo com a vontade 
de Deus. Todas as situações são frutos da 
soberania eterna e divina, não cabendo 
questionamentos. E se muitas vezes há 
pedras no caminho, certamente precisamos 
rever o que planejamos. Nosso descanso 
sempre estará nas mãos do Senhor. 
Sabemos que Ele tem a resposta certa, pois 
entendemos que a Sua vontade é boa, 
perfeita e agradável (Rm 12.2).
 Recebemos essa informação 
nesta última quarta-feira: "A área em frente 
às salas do Edifício Simonton está sendo 
tratada com vistas a eliminar as constantes 
infiltrações. Para tal, as obras de colocação 
de manta isolante e subsequente colocação 
do piso, têm como previsão de término, a 
próxima quinta-feira, dia 31/03. Por este 
relevante motivo, as diversas salas referidas 
(Salão Álvaro Reis, Sala do Conselho, Sala 
da SAF) NÃO PODERÃO SER UTILIZADAS, 
até a data de conclusão esperada".
 Vamos aguardar mais um pouco 
para o nosso encontro presencial, pois  "O 
NÁUFRAGO"  programado para HOJE, com 
as participações da UPA-Rio e do Pastor 
CLINTON CÉSAR, foi ADIADO para uma 
data futura, que informaremos em momento 
oportuno. Fique ligado: "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
 Vigília de Oração, aconteceu no 
último dia 26/03/22 (sábado), das 15h às 
18h, na Sala do Conselho. 
 O tema proposto foi: CORAÇÃO 
INCENDIADO. "Porventura, não nos ardia o 
coração quando Ele, pelo caminho, nos 
falava, quando expunha as Escrituras?" 
(Lucas 24.32)
 Obrigado a você que participou, 
orar faz bem ao coração! 



Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na última segunda-
feira, dia 21/03/2022, a Junta Diaconal realizou 
a reunião de oração de forma presencial. Foram 
momentos edificantes na presença do Senhor. 
Cremos que sempre que estivermos juntos aos 
pés do Senhor, teremos a presença dele em 
nossos corações.

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

Reuniões de oração e  comunhão 
semanais:  Todas as segundas-feiras, às 8h, 
promovida pela Sinodal Rio e todas as terças- 
feiras, às 9h. promovida pela SAF  RIO .Todas 
pelo Zoom. Comece a  semana com oração e 
seja abençoada.

Reunião Executiva - Dia 
31 às 15h. Contamos com a 
p r e s e n ç a   d e  t o d a s 
c o o r d e n a d o r a s  e 
secretárias. Pelo Zoom.

Reunião Depto. Ilka Paiva 
– dia 30 às 14h.30- Falar com a coordenadora.

Ordenação do Lic. Daniel Jardim -  Hoje, no 
culto vespertino. A  SAF  RIO o abraça  com 
muito carinho,  Daniel Jardim  rogando a Deus 
bênção nesse ministério que agora se inicia.

Reunião Inspirativa - Dia 2 de Abril, às 09h, 
na Igreja da Ilha do Governador. Promovido 
pela Sinodal Rio.

ECCC - Econtro 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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Reunião Mensal – Aconteceu na última terça, 
e foram momentos abençoados de louvor e 
palavra ministrada pelo nosso querido Rev. 
André Albuquerque. Aguardaremos sua 
presença na próxima.

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 – Um matrimônio com 
sorrisos, lágrimas, conquistas e superações: 
tudo é obra de Deus e a Ele devemos sempre 
agradecer. Feliz aniversário de casamento!

UPH - União Presbiteriana Homens

 

Reunião de oração - No próximo Domingo, 
dia 03/4 teremos reunião de oração de forma 
virtual. Programe-se para estar conosco 
virtualmente, pelo Telegram, para orarmos 
juntos. Divulgaremos as informações de 
acesso nas redes sociais.

C o n g re s s o  N a c i o n a l  d e  H o m e n s 
Presbiterianos - Este ano haverá o XV 
Congresso Nacional de Homens, no SESC de 
Guarapari, ES. Este evento acontece de quatro 
em quatro anos para tratar de assuntos que 
envolvem a UPH; lá os homens representantes 
estarão elegendo a nova diretoria da 
Confederação Nacional. 
 Sob o tema “Homens Capazes”, o 
evento organizado pela Confederação Nacional 
de Homens Presbiterianos - CNHP, aguarda a 

Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me
E usa-me!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV- “Graças te rendemos; ó Deus,... 
e declaramos as tuas maravilhas.”          

(Sl 75.1)

Leitura Bíblica: Atos 20.17-38 
          Presb. Ruy Coelho

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – “...Se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja.” (1 Tm 3.1)

177 HNC – “Firme nas Promessas”.
1ª e 2ª estrofes

Cerimônia de ordenação ao Sagrado 
Ministério da Palavra e dos Sacramentos: 
Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim – 
Presbitério do Redentor

VI – “…A nosso Deus e pai seja a glória 
pelos séculos dos séculos. Amém.”

 (Fp 4.20)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém 

Poslúdio: Tremenda Graça

Que quebra o julgo 
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!

Quem 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 tua justiça.
És como o Sol, 
Tua face brilha.
O rei da glória, 
O grande Rei dos reis!

Digno é o Cordeiro de Deus.
Digno é o rei, que a morte venceu!



II – “... E não te esqueças de nem um 
só de seus benefícios... (Sl 103. 2b)

Leitura Uníssona: “Da multidão dos que 
creram era um o coração e a alma. 
Ninguém considerava exclusivamente sua 
nem uma das coisas que possuía; tudo, 
porém, lhes era comum. Pois nenhum 
necessitado havia entre eles, porquanto os 
que possuíam terras ou casas, vendendo-
as, traziam os valores correspondentes e 
depositavam aos pés dos apóstolos; 
então, se distribuía a qualquer um à 
medida que alguém tinha necessidade.” 
(At 4. 32, 34-35)

Cântico: Tudo Vem de Ti

Tudo vem de Ti, Senhor.
Tudo vem de Ti, Senhor,
E das Tuas próprias mãos 
Te damos.
E das Tuas próprias mãos 
Te damos.

Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez,
Tudo é Teu!

Consagração da Vida e dos bens ao 
Senhor

Oração de Consagração ao Senhor

Pastorais

III – “Ele é quem perdoa todas as tuas 
iniquidades; quem sara todas as tuas 

enfermidades.” (Sl 103. 3)

Leitura Uníssona:  “Porque desde a 
antiguidade não se ouviu, nem com 
ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 
viu Deus além de ti, que trabalha para 
aquele que nele espera. Invoca-me, e te 
responderei; anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes.” (Is 64. 
4; Jr 33.3)

 

Motivos de Oração

Cântico: Sonda-me

Sonda-me, Senhor,
E me conhece,
Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua Palavra
E enche-me até que em mim
Se ache só a Ti.
Então, usa-me, Senhor.
Usa-me.

Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo.
Eu quero ser usado
Da maneira que Te agrade,
Em qualquer hora e qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida,
Usa-me, Senhor.
Usa-me.
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presença estimada de 600 participantes.
O Culto de abertura: 22/09, às 19h30min: 
mensageiro o Rev. Roberto Brasileiro Silva, 
Presidente do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil – IPB e Pastor da IP em 
Patrocínio, MG.
Dia 23/07, o mensageiro o Rev. Jailto Lima do 
Nascimento, Presidente do Sínodo Central 
Espírito-santense – SCE e Pastor na 1ª IP de 
Vitória, ES.
Dia 24/07, Culto de encerramento e posse da 
nova diretoria, o mensageiro será o Reverendo 
Juarez Marcondes Filho, Secretário Executivo 
do Supremo Concílio e Pastor da 1ª IP de 
Curitiba, PR. Os trabalhos das Comissões 
acontecerão de quinta a sábado, onde, após a 
apresentação e aprovação de todos os 
pareceres. https://www.uph.org.br/congresso-
2022/

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!!! - A nossa devocional vai 
ser com a Mis. Leninha Maia, às 17h30min, na 
sala da UPA. Venha, estaremos esperando 
você!

NAUPA 2022 - O Encontro Nacional de 
adolescentes está perto! Falta menos de um 
mês. Você que é adolescente e se inscreveu, 
para mais informações, fique por dentro do 
instagram da UPA Oficial, @upaoficial.
E teremos a pregação da nossa amada, 
Missionária Leninha, que estará representando 
a nossa querida igreja!

                               O nosso amado Ecos está
                               de volta! Fique por dentro 
das redes sociais da UPA, fique informado. 
Estaremos estudando a Palavra de Deus,  com 
assuntos direcionados para a adolescência.

Movimento Oásis

Bazar Movimento Oásis - Empenhamos 
nossa palavra de gratidão a todos os irmãos 
que contribuíram com o bazar, realizado no 
úl t imo dia 20/03. Cumpre ci tar  que, 
realizaremos mais um bazar no dia 10/04, das 
08h às 14h. Contamos com apoio dos irmãos. 

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: Santo Espírito

Não há nada igual,
Não há nada melhor
Há que se comparar à esperança viva:
Tua presença!

Eu provei e vi
O mais doce amor,
Que liberta o meu ser
E a vergonha desfaz:
Tua presença!

Santo Espírito, és bem-vindo aqui,
Vem inundar e encher esse lugar.
É o desejo do meu coração
Sermos inundados por Tua glória, Senhor!

Vamos provar quão real é Tua presença.
Vamos provar a Tua glória e bondade.

I – “Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor...” (Sl 103.1a)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Ó Senhor, tu és o meu Deus; 

exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, 
porque tens feito maravilhas e tens 
executado os teus conselhos antigos, fiéis 
e verdadeiros.” (Is 25.1).

Congregação: “Tributai ao Senhor a glória 
devida ao seu nome; trazei oferendas e 
entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na 
beleza da sua santidade.” (Sl 96.8-9a).

Cântico: Santo Deus

Quando entro em Tua presença
E contemplo a Tua glória,
Me esvazio e me prostro aos Teus pés.

Os Teus olhos me consomem
Com Teu infinito amor.
Teu perdão me restaurou 
Pra o Teu louvor!

Santo Deus. (2x)
Tua glória enche a minha vida
E transforma o meu viver!

Santo Deus. (2x)
Não há outro igual a Ti, Senhor!
Tu és digno de louvor,
Santo é o Senhor!

Cântico: Te Louvarei

Perto quero estar,
Junto aos Teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar.

Tudo o que há em mim
Quero Te ofertar,
Mais ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo,
Teu amigo meu tornei!

Te louvarei!
Não importam as circunstâncias!
Adorarei somente a Ti, Jesus!

Oração de Adoração
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11.33)

Congregação: “Quem, pois, conheceu a 
mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” (Rm 11.34).

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente. Amém!” (Rm 11.36).

 14 HNC – “Louvor”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a 
Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser 
justo, tendo a aprovação de Deus quanto 
às suas ofertas. Por meio dela, também 
mesmo depois de morto, ainda fala. De 
fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e 
que se torna galardoador dos que o 
buscam.” (Hb 11. 4 e 6).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
Vida e Bens ao Senhor

164 HNC – “Nome Precioso”.

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

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.” (2 Cr 7.14)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Êxodo 15. 22-27
            Presb. Roberto Marinho

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema: 
“Restaurados para 

viver uma nova história.”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR.

Cântico: “Faz-me chegar aos 
Teus rios, Senhor!”

Faz-me chegar 
Aos teus rios, Senhor!  (3x)
Faz-me chegar, 
Faz-me beber, 
Faz-me viver.

Faz-me beber 
Dos teus rios, Senhor!  (3x)
Faz-me chegar, 

Faz-me beber, 
Faz-me viver.

Faz-me viver 
Dos teus rios, Senhor!  (3x)
Faz-me chegar, 
Faz-me beber, 
Faz-me viver.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Anotações
e reflexões


