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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) 

Servindo na Casa do Pai

“Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante 
Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque, em todo o mundo, é 
proclamada a vossa fé.” (Romanos 1.8) 

Nesse versículo Paulo é grato a Deus pelos irmãos de 
Roma, pois, através deles, a cidade que até então era conhecida 
por sua maldade, estava sendo alcançada pelo evangelho de 
Cristo. E por ser a capital do Império Romano, acabou por 
impactar outras regiões ao redor.  

Aquelas pessoas foram chamadas para trabalhar na 
obra do Senhor, a fim de propagar a salvação em Cristo Jesus. 
Hoje, séculos depois, nossa missão como igreja continua sendo a 
mesma: Levar a Palavra de Deus àqueles que não a conhecem.

Paulo segue no texto dizendo que sempre ora por eles e 
tem vontade de visitá-los com a intenção de estar em comunhão, 
de exercer seu ministério e de ser fortalecido e edificado em sua 
fé, tendo assim, um crescimento espiritual.

 Dessa forma, entendemos que precisamos também 
cuidar dos nossos, precisamos nos dispor a trabalhar na casa do 
Pai. A obra dentro da igreja, faz com que o corpo de Cristo se 
fortaleça, e só assim podemos seguir adiante. Pois, caso um de 
nós venha a cair, teremos muitos outros ao nosso lado para nos 
levantar e continuar a caminhada.

Assim como Paulo, seja grato por aqueles que 
caminham na mesma direção e propósito que você, ore 
incessantemente por seus irmãos em Cristo, trabalhe na obra do 
Senhor e fortaleça a sua fé através da comunhão. E então, 
ficaremos unidos e fortes para alcançar a cada dia mais vidas para 
Ele.

                          Giulia Cascardo

Louvado seja o nosso Senhor! No último domingo (27), 
ocorreu a ordenação pastoral do nosso mentor espiritual, o agora 
Reverendo Daniel Jardim! Louvamos a Deus por esse momento! 
Que o Senhor continue a capacitar o nosso mentor em seu 
trabalho com a nossa juventude! 
Fique ligado! --> Neste mês de abril, devido aos feriados 
prolongados, o nosso Culto Jovem rolará nos dias 1º, 8 e 29! 
Anote e venha adorar a Deus com a gente! E, olha, muito mais vem 
por aí! Siga-nos no instagram @umprio para não perder nenhuma 
de nossas programações! 

#ump
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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#diversos
Divulgações

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas
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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastores Auxiliares: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Rev. André Luis Albuquerque

Rev. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim
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
“Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! 
Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: 

Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro 
direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer 
um vaso para honra e outro, para desonra?” (Rm 

9.20-21)
 É insensato e irreverente alguém questionar 
a retidão de Deus quanto à criação, a salvação e a 
eternidade, no seu relacionamento espiritual com os 
seres humanos. Os oleiros têm o direito de fazer o que 
bem entenderem do barro informe. Eles ousam dar o 
formato que mais lhes agradam. A forma está na mente, 
passa pelo coração e se materializa em suas hábeis 
mãos!
 Todos os seres humanos pertencem à 
“mesma descendência” da humanidade caída em Adão. 
Todos herdaram o pecado “original” e pecam 
ativamente , e estão irreconciliáveis com conscientes
Deus.
 Que Deus demonstre misericórdia para 
qualquer um da descendência adâmica, a fim de criar 
vasos de honra, é a benevolência da graça divina; que 
outros se tornem vasos menos úteis é uma questão de 
sua prerrogativa soberana, divina, manifestando sua 
perfeita justiça! A distinção entre os “eleitos” e os 
“réprobos” não está em qualquer mérito deles, (todos 
são merecedores da Ira divina), mas exclusivamente 
dependem da vontade e da graça divinas. Graça é favor 
não merecido. É a boa vontade de Deus dilatando o seu 
coração em amor. 

O oleiro cria o vaso.
 Não éramos, mas nos tornamos! Deus 
tomou a terra “informe”, modelou o barro com as suas 
próprias mãos e nos fez “gente”, nos tornou “seres 
humanos.” Deus-nos vida; deu-nos imortalidade, ao 
soprar o seu espírito em nós, fez-nos sua “imagem, 
conforme a sua semelhança.” O Oleiro Supremo 
nos criou, deu-nos uma forma diferente dos anjos e dos 
animais. Somos únicos. Somos exclusivos. Fomos 
plasmados por suas mãos soberanas e criativas. “Pois 
tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de 
minha mãe. Graças te dou, visto que por modo 
assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas 
obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito 
bem; os meus ossos não te foram encobertos, quando 
no oculto fui formado e entretecido como nas 

profundezas da terra. Os teus olhos me viram a 
substância ainda informe, e no teu livro foram escritos 
todos os meus dias, cada um deles escrito e 
determinado, quando nem um deles havia ainda.” (Sl 
139. 13-16) 

O oleiro recria o vaso. 
 No ato da conversão, o Olheiro Supremo e 
soberano nos recria nos faz nascer de novo, nos torna 
um vaso novo na dimensão espiritual. O oleiro quebra o 
vaso, o refaz e dá outra utilidade. O Apóstolo Paulo 
afirma: “… Se alguém está em Cristo nova criatura 
é…” (2 Co 5. 17). O Oleiro Divino dá o novo modelo, 
determina a utilidade e dá novo destino ao vaso. 
Tornamo-nos vasos de bênçãos! 

O oleiro transforma o vaso em obra-prima
 Há vasos especiais, caros e significativos, 
verdadeiras obras de arte. Eles ocupam lugar de 
destaque em residências luxuosas, catedrais, palácios 
e museus. O Supremo Oleiro, em seu amor, 
misericórdia e graça, nos transformou em vasos de 
honra, obras-primas da sua criação! Na glorificação, 
esses vasos serão perfeitos, incorruptíveis e santos e 
adornarão as mansões celestiais com sua glória em 
Cristo!
 Tal como o oleiro pode remodelar um vaso 
malformado ou deformado, Deus, o Supremo Oleiro, 
remodela os seus filhos atráves da disciplina, 
provação, arrependimento, renúncia e santificação, 
tornando-os “vasos de honra”, para a glória eterna!
 Por isso, oramos cantando e cantamos 
orando:

“Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso na mão do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Eu quero ser, (bis)
Um vaso Novo!
Como tu queres, Senhor amado,
Tu és o oleiro e eu o vaso.
Quebra a minha vida, e faze-a de novo. 
Eu quero ser, (bis)
Um vaso novo!”

 Em Cristo, Deus nos fez “vasos de honra”, 
para louvor de sua glória!

PASTORES SÃO PRESENTES

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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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, Phebe Guidi de Barros (cirurgia), Vera Lúcia Correa (já está 
medicada, mas ainda sente dores).

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

Seg 04: Os desejos mais profundos - Ec 5. 10-12
Ter 05: Faminto por Deus  - Jr 15. 15-21
Qua 06: Força no sofrimento - MT 5. 1-12
Qui 07: A revelação completa- Mc 6. 45-56
Sex 08: Não se aproveite da situação - At 16. 22-34
Sab 09: Palavras que curam - Pv 16. 20-24
Dom 10: Aquele que salva - Jo 12. 12-18

#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. Renato Porpino 
19horas: Rev. Isaías Cavalcanti

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 03/04/2022: Adeclen Santos, Tiago 

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

Próximo Domingo 10/04/2022: Ricardo Dowsley, 
Leandro Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, 
Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jerson Ferreira

Escala do Som:
Domingo 03/04/2022: Newton Alvarez, Tiago 

Trindade.
Próximo Domingo 10/04/2022: Leonardo Sayão, 

Luiz Henrique 

Reunião do Conselho
 Fica convocado o Conselho, para 
reunir-se na próxima quarta-feira, dia 
06/04, às 18h, em sua sala (presencial). Na 
ocasião,  a lém de outros assuntos 
importantes, o Rev. Daniel Jardim tomará 
assento. Pedimos à Igreja para estar 
intercedendo por mais uma reunião do 
Conselho de Pastores e Presbíteros.

Luiz Fernando Dias Macedo foi 
chamado à presença do Senhor

"Combati o bom 
combate, completei a 

carreira, guardei a 
fé". 2 Tm 4.7

 A Cerimônia 
da Esperança Cristã foi 
conduzida pelo pastor efetivo, Rev. Renato 
Porpino, na quarta-feira, dia 30/03, às 11h, 
no Templo da Igreja Presbiteriana de 
Mantiquira, em Xerém. Na ocasião estavam 
presentes  os  membros  da  equipe 
ministerial, bem como muitos presbíteros e 
membros da Igreja. 
 O nosso amado irmão Luiz 
Fernando, além de membro, atuou durante 
muitos anos como auxiliar administrativo 
junto à tesouraria da Igreja, sendo querido e 
amado por todos.
 Que  Deus  em sua  in f in i t a 
misericórdia esteja cuidando de sua esposa 
Adriana de Sousa Dias Macedo, seus filhos, 
Ana Luiza de Sousa Dias Macedo e André 
Guilherme de Sousa Dias Macedo e seus 
p a i s ,  P r e s b .  M a r c o s  A n t o n i o  d o 
Nascimento Macedo e Lidia Dias Macedo

 “...o SENHOR o deu e o SENHOR o 
tomou; bendito seja o nome do 

SENHOR!” (Jo 1.21). 

Acampamento do Movimento Oásis
 De 15 a 17 de abril, no Vale de 
Bênçãos - Bananal/SP.
 Os preletores serão, Rev. Renato 
Porpino, Rev. Isaías Cavalcanti e Rev. André 
Albuquerque.
 I n v e s t i m e n t o :  R $  4 5 0 , 0 0 
(quatrocentos e cinquenta reais). Ainda há 
vagas disponíveis, inscreva-se com as 
irmãs Irani (96534-3536) ou Bernadeth 
(99327- 3031). É tempo de bênçãos no 
Oásis. Vale a pena ir ao Vale!

Páscoa na Catedral
 Será no Domingo 17/04, às 
10h30min. Celebraremos a ressurreição de 
Cristo, com a participação do Coral Canuto 
Regis e Orquestra Catedral. 
 Venha com a sua família adorar ao 
Cristo Ressurreto! Ele venceu a morte e 
voltará em glória!



#aniversariantes da semana

Hoje: Christina de Oliveira Abrantes, Marina Corrêa Gomes Diniz, Sabrina Norbert-
Del Gardo, Thiago Maia Ferreira Cavalcanti.

Seg 04: Celia Rodrigues Xavier Lima, Guilherme de Figueiredo Castro, João Pedro 
Maciel Barbosa, Maria Sales Ferreira, Mário da Cruz Stançani, Marta Castilho da 
Silva, Presb. Olympio Santos Figueiredo Bezerra, Yuri Jovencio Ferreira Leite 
Quaresma

Ter 05: Cristiane Costa dos Santos Correa, Gláucia Heier de Souza, Isabel de Pinho 
Silva, Katia Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Leonardo da Silva Braz, 
Salvador Conceição da Silva.

Qua 06: Carlos Augusto Gusmão da Motta, Jacqueline Motta, Maria Catharina de 
Mattos Bueno dos Santos, Mônica De Melo Trindade, Odalea de Freitas de 
Lemos. 

Qui 07: Danielle Ribeiro Costallat, Ermelinda Amaral Lourenço, Laura Cristina Maia 
Costa Ferreira, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Raphael Cabral Teixeira.

Sex 08: Camille Da Fonseca Rêgo, Elizabeth de Souza Cardoso Affonso, João Silva 
Júnior, Saulo Henrique de Carvalho.

Sáb 09: Daniel dos Reis Batista, Ivanildes Pereira dos Santos, Nilo Louro, Salatiel 
Menezes dos Santos.

#de nascimento
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Qua 06: Odalea de Freitas de Lemos e Estevam Pimentel de Lemos

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

#de casamento
 Vem aí mais uma edição do 
"Cabra macho sim, Senhor!" Neste terceiro 
encontro, excepcionalmente estaremos 
reunidos no último sábado de abril, dia 
30/04, às 09h. Nos encontros olharemos 
p a r a  a  B í b l i a ,  c o m p a r t i l h a r e m o s 
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 Ética Cristã, 
potencializando 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)

Ordenação do Ministério da Palavra e 
dos Sacramentos
 O nosso estimado amado irmão 
Marcos Vinícius (MV), será ordenado ao 
Min is té r io  Pas tora l .  A  Cer imônia 
acontecerá na Igreja Presbiteriana da Barra, 
cujo pastor efetivo é o Rev. André Aureliano. 
 Que o Senhor abençoe a vida, 
família e futuro ministério do nosso irmão 
Marcos Vinícius.

Coração, Verso e Prosa
 Retorna na próxima terça-feira, 
dia 05/04, às 18h, sob a condução do nosso 
pastor, Rev. Renato Porpino.
 Poesia, mensagem e oração 
fazem parte deste programa, que será 
transmitido por meio do Instagram 
@renatoporpino.
 Assista com sua família, ore e 
divulgue!

Rev. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim
 No último domingo, dia 27/03, 
em nossa Igreja, no Culto Vespertino, o 
nosso amado irmão, filho da Igreja, Lic. 
Daniel Jardim, foi ordenado e investido ao 
Ministério da Palavra e dos Sacramentos, 
em Cerimônia presidida pelo Presbitério do 
Redentor-PRDT. Registramos que na 
ocasião contamos com a presença do 
Conselho da IPRJ, dos membros da Igreja, 
bem como de pastores e igrejas visitantes.
 Que as bênçãos de Deus sejam 
preservadas sobre a vida do Rev. Daniel 
Jardim e família. 

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!



Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Dia 04/04/2022 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.

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. As reuniões são realizadas pela 
plataforma do Zoom. Participe começando 

a  semana com oração e 
seja abençoada.

Reunião Plenária -  Dia 
7 /04 ,  às  14h30min . 
C o n t a m o s  c o m  a 
presença  de todas . Será 
uma tarde edificada e abençoada.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

Reverendo Daniel Jardim – A família ECCC 
se alegra com a ordenação do nosso querido 
encontreiro! Continue contando com nossas 
orações por você, sua família e ministério. 
Deus o abençoe!

Saudade – O nosso querido encontreiro Luiz 
Fernando Macedo (carinhosamente conhecido 
como Tico) nos deixou esta semana, ficando na 

#sociedades
e ministérios
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memória os bons momentos compartilhados. 
Aos pais, esposa, filhos e demais familiares os 
nossos sinceros sentimentos. Que o Espírito 
Santo console e conforte! “O Senhor o deu, e o 
Senhor o tomou: bendito seja o nome do 
Senhor” Jó 1:21

E n c o n t r o  c o m  J e s u s  –  E s t e  a n o 
trabalharemos um pouquinho diferente em 
nossas reuniões mensais de oração.. A 
primeira será no dia 12/04, as 20 horas, no 
Salão Álvaro Reis. Marquem na agenda pois 
vocês não podem perder!

XXV RECCC – 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 – Parabéns aos casais 
por mais um ano de aniversário! Dia de renovar 
os votos de amor e respeito. Dia de celebrar as 
conquistas! Que a felicidade a dois seja sempre

presente em suas vidas! Que o próprio Senhor 
seja o vínculo desta união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

A UPH-Rio recebeu esta semana uma notícia 
muito triste: o falecimento do nosso querido 
irmão Luiz Fernando, o Tico. 
 Ele era funcionário da igreja e tinha 
grande apreço por parte da nossa sociedade. 
Na juventude, era ativo nas atividades da UMP 
e cultivou muitas amizades ao longo dos anos. 
Aprouve ao Senhor chamá-lo à sua presença. 
Deus sabe todas as coisas! 
 A UPH ora a Deus para que console 
toda a família enlutada; que o Espírito Santo 
traga o conforto necessário a cada um, 
especialmente à esposa e seus dois filhos.

IV – “DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA 

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS 

DA TUA LEI” (SL 119.18)

Leitura Bíblica: Josué 1. 1-18 
          Presb. Altair Bazeth

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema:
“Coragem para recomeçar”

V – SIRVA COM ALEGRIA.

Cântico: Teu amor não falha

Nada vai me separar, 
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer, 
Tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre, 
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite 
A alegria vem pela manhã

Se o mar se enfurecer 
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, 
Teu amor não falha

Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha
Difícil é o caminhar, 
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha

Tu fazes que tudo coopere 
Para o meu bem x4

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Canção do Apocalipse

Digno é o Cordeiro que foi morto,     
Santo, Santo Ele é
Um novo cântico ao que se assenta   
Sobre o trono do céu

Santo, Santo, Santo, 
Deus Todo Poderoso, 
Que era e é e há de vir

Com a criação eu canto 
Louvores ao Rei dos reis, 
És tudo para mim e eu Te adorarei

Está vestido, do arco-íris,  
Sons de trovão, luzes, relâmpagos
Louvores, honra e glória,  
Força e poder pra sempre,   
Ao único Rei eternamente

Maravilhado, extasiado,  
eu fico ao ouvir Teu nome
Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida,     
Misteriosa água viva



Digno é o Senhor, Sobre o trono está    
Soberano Criador, Vou sempre Te adorar
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, 
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor

Oração de Adoração

II – “ENTRAI POR SUAS PORTAS COM 
AÇÕES DE GRAÇAS…” (SL 100.4a)

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da 
gordura deste. Agradou-se o Senhor de 
Abel e de sua oferta;” (Gn 4. 3-4)

Cântico: Tributo à Yehohah

Eu sou grato por tudo o que tenho
Tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor tão profundo

Tenho vida, alegria todo tempo
Tenho amigos, família, muitos irmãos
Foi Jesus meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação

Louvarei ao Senhor em todo tempo

Seu louvor estará continuamente

Nos meus lábios e também no coração

Jesus Cristo será sempre minha canção

Yeohah...

Consagração da Vida e dos bens ao Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – “AMO O SENHOR PORQUE ELE OUVE 

A MINHA VOZ E AS MINHAS 

SÚPLICAS…” (SL 116. 1a)

Leitura Uníssona: “Senhor, por estas 
disposições tuas vivem os homens, e 
inteiramente delas depende o meu 
espírito; portanto, restaura-me a saúde e 
faze-me viver. Eis que foi para minha paz 
que tive eu grande amargura; tu, porém, 
amaste a minha alma e a livraste da cova da 
corrupção, porque lançaste para trás de ti 
todos os meus pecados.” (Is 38. 16-17)

 
Motivos de Oração

Cântico: Não Tenhas Sobre Ti

Não tenhas sobre ti, Um só cuidado 
qualquer que seja
Pois um, somente um, 
Seria muito para ti

É meu somente meu todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em mim

Não temas quando enfim, 
Tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim, 
Confia de todo o coração

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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Hoje é dia de reunião de oração da UPH-
Rio. Nos reunimos virtualmente em todos os 
primeiros domingos, pelo nosso grupo no 
Telegram, para interceder ao Senhor uns pelos 
outros. Venha participar deste momento 
conosco! A reunião acontecerá pelo chat de 
vídeo do grupo, às 17h30; é necessário ter uma 
conta de Telegram. Segue o link para o chat de 
vídeo: https://t.me/uph_rio?videochat

Este ano haverá Congresso Nacional de 
Homens Presbiterianos. Este evento 
acontece de quatro em quatro anos para tratar 
de assuntos que envolvem a UPH; lá também 
iremos eleger a nova diretoria da Confederação 
Nacional. Será em Guarapari nos dias 22 a 25 
de setembro. Incentivamos os nossos sócios a 
participar deste evento; há possibilidade de 
levar a família toda! Para mais informações, 
acesse o site:
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 será 
com a querida Débora às 17h30min, na sala da 
UPA. Venha, estaremos te esperando!!

Naupa 2022 - O Encontro Nacional de 
adolescentes está perto! Falta menos de um 
mês. Se você é adolescente e se inscreveu, 
obtenha mais informações por meio do 
Instagram oficial da UPA,, @upaoficial. E lá 
t e remos  p regação  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 

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: Eu vou construir

Digno desta canção, só Tu és Senhor    
Digno do meu louvor, só Tu és Senhor
Digno da minha vida Tu és Senhor,
Oh eu sou Teu

Nome que é sobre todos é o Teu Jesus
Fonte da salvação só Tu és Jesus
Digno da minha vida Tu és Jesus,
Eu sou, eu sou Teu

Santo, És incomparável,
És inigualável
Abre os meus olhos, Senhor
Mostra quem Tu és e enche 
O meu coração do amor que faz mudar o 
mundo

Eu vou construir minha vida em Ti, 
Tu és meu fundamento
Eu vou confiar somente em Ti, 
Não vou ser abalado

I – “CELEBRAI COM JÚBILO AO 

SENHOR…” (SL 100.1a)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Exultai, ó justos, no Senhor! Aos 

retos fica bem louvá-lo.” (Sl 33.1).

Congregação: “Celebrai o Senhor com 
harpa, louvai-o com cânticos no saltério 
de dez cordas.” (Sl 33.2).

Todos: “Entoai-lhe novo cântico, tangei com 
arte e com júbilo.” (Sl 33.3)

Cântico: 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

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 sua 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   4x

Cântico: Digno é o Senhor

Graças eu Te dou, pai      
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor que me comprou
Ungido do Senhor

Pelos cravos em Tuas mãos, 
Graças eu Te dou, oh meu Senhor 
Lavou minha mente e coração, 
Me deu perdão
Restaurou minha comunhão 
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Louvor:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória de 

Deus, e o firmamento anuncia as obras das 
suas mãos.” (Sl 19.1)

Congregação: “Que variedade, Senhor, nas 
tuas obras! Todas com sabedoria as 
fizeste; cheia está a terra das tuas 
riquezas.” (Sl 104.24).

Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
magnífico em toda a terra é o teu nome! 
Pois expuseste nos céus a tua majestade.” 
(Sl 8.1).

26 HNC – “Ao Deus Grandioso”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote 
do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 
bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus adversários nas tuas 
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 
(Gn 14. 18-20).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

221 HNC – “Um Vaso de Bênção”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA 
DE CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 1. 1 - 9 
             Presb. Sérgio Santos

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema:
 “Livres, Resgatados 

para Viver em Cristo”.

IV – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Enquanto calei os meus 
pecados, envelheceram os meus ossos 
pelos meus constantes gemidos todo o 
dia. Confessei-te o meu pecado e a minha 
iniquidade não mais ocultei. Disse: 
confessarei ao Senhor as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade 
do meu pecado.” (Sl 32. 3 e 5)

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: 

88 HNC – “Amor Perene”

Cântico: Tu és soberano 
sobre a terra

Tu és soberano sobre a terra, 
Nos céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem,
Tu és tremendo!

E apesar desta glória que tens,
Tu te importas comigo também;
E este amor tão grande
Eleva-me e amarra-me a ti.
Tu és tremendo!

Ministração do Vinho:

266 HNC – “Rude Cruz”

Cântico: Calmo, 
Sereno e Tranquilo

Calmo, sereno e tranquilo
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei a vida eterna com Deus!

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus!

V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR JESUS CRISTO

Cântico: Deus Enviou

Deus enviou, seu Filho amado,
Para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu por meus pecados;
Mas o sepulcro, vazio está,
Porque Ele vive!

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
De meu Jesus, que vivo está!

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei.
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus
Que vivo está!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

“Nas páginas da Cruz, Cristo escreveu com 
sangue a mais linda e comovente história 

de amor. ” (I. C.)


