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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) 

Você precisa se alimentar
Desde pequenos somos ensinados que pelo bem da nossa 

saúde bucal, precisamos escovar os dentes todos os dias. Nos ensinam 
que precisamos tomar banho sempre e comer bem pra ficarmos fortes. 

Quando num reality show um participante deixa de tomar 
banho, isso nos choca. “Como assim ela não tomou banho hoje? Ela 
não aprendeu desde pequena que precisa tomar banho todo dia? E 
aquela outra participante que não tá comendo direito, será que ela tem 
distúrbio?”. A gente enxerga esses atos como essenciais, afinal, 
estamos falando da nossa saúde física. 

Agora eu te pergunto, e a sua saúde espiritual? Por que você 
enxerga como essencial se alimentar diariamente pra não morrer, mas 
deixa o espírito enfraquecer por causa da fome? Você se pergunta o 
motivo de estar tão frio espiritualmente e perdendo feio na luta contra o 
pecado, mas passa o dia todo alimentando sua carne e deixando o 
espírito chorar implorando por alimento. 

Você precisa se alimentar. Se alimentar da Palavra. Assim 
como você tem que tomar banho e tem que almoçar, você tem que ler a 
Bíblia todos os dias. Eu não estou falando de acordar com um sorriso 
no rosto e sair correndo pra abraçar sua Bíblia, porque muitas vezes 
você vai acordar sem vontade de ler. Mas assim como quando você 
acorda com frio e não quer tomar banho, mas tem que tomar, você tem 
que ler a Bíblia mesmo nos dias em que você precisar se obrigar a fazer 
isso. 

Não abra mão do seu momento com Deus, isso faz parte do 
seu amadurecimento espiritual. Seu coração NUNCA vai desejar ler a 
Palavra, o único que desperta isso em nós e nos impulsiona na Sua 
direção, é o próprio Espírito Santo. Quanto mais você o buscar, mais 
você vai desejá-lo.

Assim como você teve que almoçar hoje pra fortalecer seu 
corpo físico, você tem que ler a Bíblia afim de se fortalecer 
espiritualmente. 

Gabrielle Pereira

O ECOS CONEXÃO ESTÁ DE VOLTA! É com muita alegria que 
comunicamos o retorno do pequeno grupo da nossa UMP! ECOS 
significa evangelismo, comunhão, oração e serviço! E é tudo isso que 
viveremos quinzenalmente a partir do próximo dia 18/04, às 19h, na 
casa da nossa amiga amada Gabi Santti! Não fique de fora! Procure a 
nossa Diretoria para mais informações!
VEM PRO CULTO JOVEM! Devido aos feriados prolongados que 
ocorrerão nesta e na próxima semana, o nosso CULTO JOVEM 
retornará no dia 29/04, às 20h! Anote na sua agenda e não deixe de estar 
com a gente! Siga-nos no Instagram @umprio para não perder 
nenhuma das nossas programações!

#ump
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#editorial
Rev. Daniel Jardim
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#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
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Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)
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Agenda de Oração
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#liderança
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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastores Auxiliares: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Rev. André Luis Albuquerque

Rev. Daniel Pôlo Jardim
Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Missionária: 

Leninha Maia

 

--

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

Nas pr imeiras aulas prát icas da 

autoescola aprende-se que o bom motorista 

deve permanecer atento aos seus três 

retrovisores, sem esquecer-se, obviamente, 

de olhar para frente. A atenção no que vem 

atrás é fundamental para evitar acidentes ou 

atrapalhar o trânsito, no entanto, é o para-brisa 

a principal direção a ser olhada. Essa é uma 

boa comparação com nossa vida cristã.

O evangelho de Mateus nos mostra em 

9.57-62,  Jesus colocando possíveis 

candidatos a discípulos à prova. No v. 62 ele 

diz: “Ninguém que, tendo posto a mão no 

arado, olha para trás é apto para o reino de 

Deus”. Outra passagem nessa mesma 

temática está em Filipenses 4.13-14, na qual 

Paulo diz: “Irmãos, quanto a mim, não julgo 

havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: 

esquecendo-me das coisas que para trás 

ficam e avançando para as que diante de mim 

estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.

Quantas vezes já deixamos aspectos do 

passado tomar conta de nossa caminhada 

cristã a ponto de impedir nosso progresso de 

fé? Quantas vezes sentimentos ou situações 

ruins da vida têm atrapalhado nossa 

comunhão com Deus e com os irmãos?

É bem verdade que enfrentamos dores 

muitas vezes profundas. Também é verdade 

que passamos, não poucas vezes, por 

situações desastrosas na vida eclesiástica. No 

entanto, o que não é verdade é que essas 

circunstâncias necessariamente darão o tom 

futuro de nossa vida com o Senhor. Tire seus 

olhos do passado e coloque-os no Senhor. 

O “para-brisas” de nossa vida com Deus é 

muito maior do que o retrato no retrovisor.

Se sua vida cristã é afetada por rancor, 

inveja, ou raiva, deixe hoje mesmo essas 

raízes terríveis. Viva uma nova realidade com 

seu Senhor. Perdoe e peça perdão, alivie seu 

coração do que só prejudica sua caminhada 

com Cristo. Se em algum momento você se 

sentiu deixado(a) de lado por alguém de que 

você esperava um cuidado, descanse na 

certeza de que o Senhor nunca te desamparará 

a ponto de fazer de nós um corpo no qual o 

cuidado mútuo é sempre um alvo.

Da mesma forma como essas coisas não 

podem dar o norte de nossa fé, não pense que 

seus erros e pecados definem quem você é 

diante do Senhor. Olhe para Suas promessas 

de segurança e salvação. Olhe para as 

Escrituras que nos garantem um novo começo 

em Cristo.

Olhe para frente, há um caminho de 

santidade e de salvação diante de nós. O 

Senhor é quem nos fará perseverar até o fim. O 

que passou ficou no passado, use isso 

somente para seu amadurecimento. Ouça as 

palavras de Jesus, que nos orienta a olhar para 

frente e sermos aptos ao Reino dos Céus. 

Prossiga para o alvo como fez o apóstolo 

Paulo. O futuro é, certamente, mais promissor 

do que o que ficou. O Rei está voltando e nós, 

reinaremos com Ele. Olhe para frente.

OLHE PARA FRENTE

Rev. Daniel Jardim
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. Sérgio Tito, Phebe Guidi de Barros (cirurgia), Vera Lúcia Correa (já está medicada, mas ainda 
sente dores), Pb. Denilson e Cristiane Sevilha (gratidão), pela família de Antonio Pedro Campelo Dias (in 
memorian).

Outros Motivos: Pela saúde no mundo, pela Ucrânia e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 11: Hebreus 2. 14-18 – Capaz de ajudar
Ter 12: 1 Samuel 8. 1-9 – Nos Caminhos do Pai
Qua 13: Salmo 63. 1-8 – Buscando a Deus
Qui 14: João 14 1-7 – Permaneça no caminho
Sex 15: Marcos 15. 33-41 – Permaneça firmes
Sáb 16: Hebreus 10. 19-25 - Cortinado
Dom  17: João 20. 11-18 – O luto acabou

#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. André Albquerque
19horas: Mis. Leninha Maia

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

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 10/04/2022: Ricardo Dowsley, Leandro 

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

Próximo Domingo 17/04/2022: Mário Sérgio, 
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, Jonas 
Souza, Antônio Renato, Lilian Canto, Marcelo 
Freitas, Tiago Trindade.

Escala do Som:
Domingo 10/04/2022: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique 
Próximo Domingo 17/04/2022: Victor Mota, Filipe 

Agum

Nota de Gratidão da Família Dias 
Macedo.

Registramos a nossa gratidão aos 
Pastores, Conselho e membros da Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro que, neste 
momento de despedida do amado Luiz 
Fernando, nos cercou de atenção, apoio, 
carinho e orações, o que tem sido uma das 
marcas da IPRJ. Que a boa mão do Senhor 
continue conduzindo e abençoando os 
passos da amada Igreja Presbiteriana do 
Rio de Janeiro.

Com profunda gratidão, Presb. 
Marcos Antonio, Lidia Dias Macedo, 
Adriana Macedo, Ana Luiza, Guilherme 
Macedo e Marcus Vinicius Macedo.

Ordenação ao Sagrado Ministério da 
Palavra e dos Sacramentos.
 Hoje, pela manhã, na Igreja 
Presbiteriana da Barra, acontecerá a 
ordenação ao Sagrado Ministério do  
amado irmão Marcos Vinicius (MV). O 
pastor da Igreja é o nosso estimado Rev. 
André Aureliano, filho da nossa Igreja. O 
Rev. Renato Porpino será o pregador 
especialmente convidado para a ocasião. 
Agradecemos a Deus pela vocação do 
nosso irmão e amigo “MV”, e oramos por 
sua vida, família e ministério!

“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)

Escola Dominical
 Amados irmãos, após a EBD 
Verão 2022, algumas classes da Escola 
Dominical voltaram às aulas presenciais. 
Contamos com a sua presença em uma das 
classes da EBD Rio.

- Classe do Templo (Cecília, Dolores, 
JMC e Rev. Amantino)
Tema da Revista: “Servindo ao Deus Vivo 
em Novidade de Vida.” Domingo, às 9h.
- Classe Logos 
Te m a  d a  R e v i s t a :  “ A  M o r t e  e 
Ressurreição de Jesus.” Domingo às 9h 
na Sala da UPH.
- Classe John Knox 
Tema da Revista: “Verdades Essenciais 
da Fé Cristã (Essential Truths of the 
Christian Faith)” Domingo, às 9h, na 
Sala sobre a UPH.

Não perca o privilégio de ser um 
aluno da maior escola do mundo, a Escola 
Dominical.

Ore, divulgue e participe!

Páscoa na Catedral
 Será no próximo 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!

Coração, Verso e Prosa.
 É uma live especial, conduzida pelo 
nosso Pastor, Rev. Renato Porpino. Poesia, 
mensagem e oração fazem parte deste 
programa, transmitido por meio do Instagram 
@renatoporpino. Terça-feira, às 18 horas. 
Assista com sua família, ore e divulgue!



#aniversariantes da semana

Hoje: Adir Reis da Mota, Bianca Lacerda de Lima, Cynthia Maria Gomes da Cruz, 
Edson Rodrigues de Oliveira, Evando Radicetti, Iracema Perciliana Maia 
Ferreira, Sarah dos Santos Pinheiro;

Seg 11: Fábio Farias Gomes, Gérson de Moura Freitas, Laubher Carvalho Stutz, 
Maria Cristina Martins Mynssen da Fonseca, Mônica de Oliveira Magalhães, 
Monique Santiago Martins de Lima, Diác. Tiago de Melo Trindade;

Ter 12: Carla de Moraes Pereira Coelho, Ester Rodrigues Santos, Leandro Borges 
de Azeredo, Márcia Quintaes Louvain, Márcio dos Santos Ebendinger, Miren 
Maite Landa Berruezo, Oneida Maria Oliveira Costa;

Qua 13: Júlia Pereira Coelho, Regina Nazaré Martins de Lima;
Qui 14: Andréa Nascimento Moreira Faria, Carlos Eduardo de Oliveira 

Nascimento, Roberta Borges de Azeredo, Valdemir Alves de Sousa;
Sex 15: Arthur Santos Maia, Regina Lúcia Ferreira Gurgel;
Sáb 16: Augusto César Leão Ferreira de Barros,  Edmilson de Sousa da Silva.

#de nascimento
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Hoje: Marcela de Oliveira Almeida Marques e Felipe Marques Gonçalves;
Seg 11: Carlos Carneiro dos Santos e Sonia Maria Costa dos Santos, Consuelo 

Salvaterra Magalhães e José Eduardo Pinto de Faria, Maria Angélica de Mello de 
Sá Gille e Bernardo Barros de Sá Gille; 

Qua 13: Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina e Gabriel Mezat Pina, 
Paulo Cesar Cassiano Pereira e Denise Corrêa de Sousa;

Sex 15: Irene Dias de Aquino e Railton de Aquino, Lina Maria Rodrigues Pinheiro e 
Armando P. S. Filho, Maria do Carmo Damiani Barbosa e Juarez Torres Barbosa;

Sáb 16: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.

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

#de casamento

TEMA DO ANO 
DE 2022 - ANO 
DO RENOVO 
O Ministério do 
Ecos da Catedral 
r e t o m o u  s u a s 
r e u n i õ e s 
semanais. Venha 
p a r t i c i p a r 
c o n o s c o  d a s 

nossas reuniões. Sua presença é muito 
importante para nós. Você será muito bem 
recebido. Entre em contato conosco pelo 
t e l .  9 8 1 9 3 . 9 5 8 4  o u  p o r  e - m a i l : 
ecos@catedralrio.org.br . 

Pastor Auxiliar da Nossa Igreja
 O nosso estimado Rev. Daniel 
Jardim, na reunião do Conselho da última 
quarta-feira, dia 6, tomou assento 
oficialmente, como Pastor Auxiliar da IPRJ, 
conforme preceitua o artigo 34, letra C, da 
CI/IPB: “O Pastor Auxiliar será designado 
pelo Conselho por um ano, mediante prévia 
indicação do Pastor e Aprovação do 
Presbitério, sendo empossado pelo Pastor, 
perante o Conselho.”
 O Rev. Renato Porpino, Pastor 
Efetivo da Igreja, deu posse ao novo 
Ministro. Bem-vindo, Rev. Daniel Jardim. 
Que o Senhor agracie a sua preciosa vida, 
abençoe sua amada família e torne profícuo 
o seu ministério. 
"Tu, porém, ó homem de Deus... segue a 

justiça, a piedade, a fé, o amor, a 
constância, a mansidão." 1 Tm 6. 11

Celebração da Ceia
 No próximo domingo, no culto 
vespertino, às 19 horas, celebraremos a 
Ceia do Senhor. Participe com a sua família. 
A Igreja ministra a Ceia do Senhor, 1º e 2º 
domingos, no culto matutino, às 10:30h; e 
no 3º domingo, no culto vespertino, às 19 
horas. São  momentos de comunhão e de 
crescimento espiritual. “Vem cear, o 
mestre chama!”

Culto em gratidão a Deus pelos 80 anos 
de vida do Rev. Guilhermino Cunha
 No sábado, dia 30 de abril, às 17h, 
estaremos juntos adorando a Deus, com o 
Rev. Guilhermino Cunha, pastor emérito da 
Catedral Rio, sua família e amigos. 
Louvamos a Deus que é o doador e o 
mantenedor da vida. Que as bênçãos do alto 
sejam preservadas sobre a caminhada deste 
amado servo.   

Suspensão das Atividades Dominicais
 O Conselho em sua últ ima 
reunião, do dia 06/04, resolveu suspender 
todas as atividades da Igreja no domingo 
dia 24/04, em razão do desfile das escolas 
de samba, bem como da movimentação dos 
blocos de rua, visto que a CET-RIO 
informou que fechará uma série de ruas em 
torno da Av. Presidente Vargas para 
deslocamento dos carros alegóricos, o que 
gera impossibilidade no deslocamento dos 
membros da Igreja para o templo. 

mailto:ecos@catedralrio.org.br


Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira, 
dia 04/04/2022, a Junta Diaconal se reuniu, de 
forma Presencial, na Sala Miriam Dufrayer. 
Foram momentos edificantes com a palavra do 
nosso Diác. Jorge Camacho, lembrando ao 
nosso coração sobre nossa capacidade, 
perseverança ao Senhor e piedade aos nossos 
irmãos. Esteja conosco na próxima reunião 
também!

Reunião de Oração - Será dia 18/4, 
presencialmente, às 19h, na igreja. Separe este 
tempo e venha orar conosco!

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 

Feliz Páscoa! É o que deseja a SAF RIO a todas 
as sócias e familiares. Lembrando o verdadeiro 
sentido da Páscoa: Libertação, Redenção, 
Salvação.

Parabéns, Presidente Adriana Maia -  A 
SAF RIO se alegra com o seu cargo de Vice- 
Presidente Sudeste Norte da CNSAFs. 

“Sê tu uma bênção.”

Reuniões de Oração Semanais -  Todas as 
segundas-feiras, às 8h: realização Sinodal Rio. 
Todas as terças-feiras, às 9h: realização SAF 
Rio. Comece a semana com oração.

Reunião Departamento Dorcas - Hoje, dia 
10/04, às 16h30min.

#sociedades
e ministérios
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Reunião em Conjunto dos departamentos - 
Helen Simonton e Jerusalém, dia 13/04, às 
14h30min.

Passeio - Dia 27/04, às 14h. Exposição de 
Monet à beira d´àgua - Av. Venezuela, 194 - 
Boulevard Olímpico. Maiores detalhes com sua 
coordenadora. Promovido pela Secretaria de 
Cultura. 

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando”
(Filipenses 3: 13 e 14)

Encontro com Jesus – Este ano teremos uma 
nova proposta para as reuniões de oração 

mensais. A primeira será na próxima terça-feira, 
dia 12/04 com o casal Marcos e Cláudia, 
presidentes do ministério de casais da Igreja 
Batista Memorial. A reunião será presencial, às 
20h, no templo. Sua presença será uma bênção!

XXIV RECCC – Nosso reencontro será entre os 
dias 21 e 23 de outubro, no Hotel Vila Verde em 
Nova Friburgo. Nosso preletor será o pastor 
Dener Maciel S. Lopes. Em princípio as vagas 
estão preenchidas, mas se houver interesse em 
participar procure nosso casal procurador 
Patrícia e Marcelo e coloque seu nome na lista 
de espera.

Atualize seu cadastro – Se você mudou de 
número de telefone ou endereço, atualize seu 
cadastro com casal 2º secretário João Márcio e 
Liziane. Se quer ficar por dentro dos avisos e 
programações do ECCC, cadastre nosso 
número (21 - 99500-9776) em seus contatos 
de celular e mande um recadinho dizendo: 
“Quero receber os avisos do ECCC.” Só assim 
você será inserido na lista de transmissão dos 
avisos do ECCC.

Venha o Teu Reino, Faça a Tua vontade, 
Seja assim na Terra como é no Céu!   2x

Porque o Reino, 
O Poder e a Glória,
São Teus para sempre! 2x 

Amém! 3x 

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Em Tua presença

Quero estar em Tua presença, 
Quero contemplar a Tua beleza
Que me levanta, onde eu encontro a paz.

O que eu mais quero é a Tua presença.   
O que eu mais quero é estar em Ti, Senhor!

Em Tua presença, eu sou livre.    
Em Tua presença, eu sou curado.
Meus medos se vão, o amor é encontrado.   
Nada é melhor que a Tua presença!

A Tua presença, doce presença, 
É tudo para mim, é tudo para mim!   3x  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



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: “Ouve, Senhor, a minha 
voz; eu clamo; compadece-te de mim e 
responde-me. Ao meu coração me ocorre: 
Buscai a minha presença; buscarei, pois, 
Senhor, a tua presença. Espera pelo 
Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o 
teu coração; espera, pois, pelo Senhor.” 
(Sl 27. 7-8; 14)

 
Motivos de Oração

Cântico: Perdão e graça

Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou,
Tão fraco eu sou,
Mas forte Tu és.

Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar.
Só quero pedir, 
Vem e ajuda-me, ó Deus!

Um coração quebrantado e humilde  
Não rejeitas Senhor.
Estende a mim Tua graça e deixa   
Teu amor fluir, 
Por misericórdia nós clamamos.

Faz chover perdão e graça,  
Sobre mim perdão e graça,
E lava-me, Senhor, 
pois hoje eu preciso do Teu amor.
Se pedirmos Tu virás,  
Tua chuva derramarás.  4x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – “DESVENDA OS MEUS OLHOS 
PARA QUE EU CONTEMPLE AS 

MARAVILHAS DA TUA LEI” (SL 119.18)

Leitura Bíblica: Josué 2. 1-24 
          Presb. Assuero Silva

Mensagem: Mis. Leninha Maia

Tema da Série: 
“Coragem para recomeçar”

V – “SERVI AO SENHOR COM 
ALEGRIA.” (Sl 100. 2a)

Cântico: 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.
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Aniversário de Bodas – Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muito amor e cumplicidade. Feliz 
aniversário de casamento!

UPA - União Presbiteriana Adolescentes 

Devocional Hoje! - A Preletora de hoje é a 
nossa querida Ana Clara Bazeth. Venha ouvir a 
Palavra de Deus, às 17h30min, na sala da UPA. 
Estaremos esperando você! 

Naupa 2022 - Está chegando, falta menos de 
uma semana, se você é adolescente e vai 
participar, fique por dentro no Instagram da 
UPA oficial: @upaoficial. Lá teremos a 
pregação da nossa amada Mis. Leninha, que 
estará representando a nossa querida Igreja!

       Está chegando e agora                              
                     com data. O primeiro vai 
acontecer no dia 19/04, às 19h, fique por 
dentro para mais informações nas redes 
sociais da UPA .

UPH - União Presbiteriana de Homens

No próximo Domingo, dia 17/04, Reunião 
Devocional da UPH-Rio. As reuniões 
acontecem sempre aos 3º domingos de cada 
mês, na sala da UPH (Sala Pb. Miguel dos 
Santos). Venha estar conosco, às 17h30min; 
marque na agenda!

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 evento acontece de 
quatro em quatro anos para tratar de assuntos 
que envolvem a UPH, nesta  ocasião 
elegeremos a nova diretoria da Confederação 
Nacional. O evento acontecerá nos dias 22 a 25 
de setembro em Guarapari - ES. Incentivamos 
os nossos sócios a participarem deste evento., 
Há possibilidade de levar a família! 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 
/1126514744060436/permal ink/452923858
7121351/

Movimento Oásis

- Bazar de Quitutes: Hoje, dia 10/04, das 8h 
às 14h, no hall da cantina. Lembramos que 
todo recurso oriundo desse bazar, será 
revertido para abençoar pessoas que desejam 
ir ao acampamento da Semana Santa. Participe 
para abençoar um irmão!

- Acampamento Semana Santa em Bananal 
– SP: De 15 a 17 de abril, ainda há vagas, 
inscrição com as irmãs Irani (96534-3536) ou 
Bernadeth (99327-3031). Investimento: 
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 
quem for de ônibus e R$400,00 (quatrocentos 
reais) para quem for de carro.

- Oração Diária: Continuamos com nosso 
período 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

6 - Boletim Dominical 

https://www.uph.org.br/congresso-2022/
https://www.uph.org.br/congresso-2022/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/


#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: O Senhor é bom
Bendirei ao Senhor pra sempre. 
Proclamarei que o Senhor é bom.    

O Senhor reina, reinará em majestade.        
O Senhor reina, em justiça e em verdade.

O Senhor é bom. O Senhor é bom.       
Sua misericórdia dura para sempre!   

I – “CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR…” (SL 100. 1a)

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, 
para que entre o Rei da Glória.” (Sl 24. 9).

Congregação: “Quem é esse Rei da Glória? 
O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da 
Glória.” (Sl 24. 10).

Todos: “Tributai ao Senhor a glória devida ao 
seu nome, adorai o Senhor na beleza da 
santidade.” (Sl 29. 2)

Cântico: Ele é exaltado

Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado, Pra sempre exaltado,
O Seu nome louvarei!

Ele é o Senhor,  sua verdade vai sempre 
reinar.
Terra e céus, Glorificam seu Santo nome.
Ele é exaltado, O Rei é exaltado nos céus!

Cântico: Ao único 

Ao único que é digno de receber         
A honra e a glória, a força e o poder.
            
Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,  
A Ele ministramos o louvor!

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus! (2x)
Adoramos o Teu nome, 
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti.

Oração de Adoração

II – “ENTRAI POR SUAS PORTAS COM 
AÇÕES DE GRAÇAS…” (SL 100. 4a)

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos 
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que 
b e b e r e m o s ?  O u :  C o m  q u e  n o s 
vestiremos? Porque os gentios é que 
procuram todas estas coisas; pois vosso 
Pai celeste sabe que necessitais de todas 
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas.” (Mt 6. 31-33)

Cântico: Reina em mim 

Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.

Uma coisa só meu desejo é:     
Vem reinar de novo em mim.

Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou,
Vem reinar em mim, Senhor!
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Louvor:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do 

Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito 
seja o nome do Senhor, agora e para 
sempre.” (Sl 113.1-2)

Congregação: “Do nascimento do sol até ao 
ocaso, louvado seja o nome do Senhor. 
Excelso é o Senhor, acima de todas as 
nações, e a sua glória, acima dos céus.” 
(Sl 113. 3-4).

Todos: “A glória do Senhor seja para sempre! 
Exulte o Senhor por suas obras!”                    
(Sl 104.31).

28 HNC – “Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com os 
teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.” (Pv 3. 9-10).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

303 HNC – “Pendão Real”
1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA 
DE CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 1. 10 - 24 
          Presb. André Lima

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. André Albquerque

Tema da Série: 
“Livres, Resgatados 

para Viver em Cristo”.

IV – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Quero trazer à memória o 
que  me  pode  da r  espe rança .  As 
misericórdias do Senhor são a causa de 
não sermos consumidos, porque as suas 
misericórdias não têm fim; renovam-se 
cada manhã. Grande é a tua fidelidade.” 
(Lm 3. 21-23)

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: 

105 HNC – “A Certeza do Crente”

Ministração do Vinho:

108 HNC – “Aflição e Paz”

V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR JESUS CRISTO

Cântico: Coração Regenerado

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.

Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo, 
E assim, bem ajustados, 
Totalmente ligados, unidos, 
Vivendo em amor!

Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade, 
Expressando a glória do Senhor!

Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão!
Precioso és para mim, querido irmão!  (Bis)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém 
Poslúdio 

“Como filhos de Deus, convocados para viver em um mundo repleto de 
aflições, e que jaz no maligno, 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.” 

(Rev. Renato Porpino)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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