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A CANÇÃO QUE ECOA
Se você se faz presente nas mídias sociais, seja jovem ou não, certamente já 

deve ter se deparado com várias discussões acaloradas motivadas por algum debate 
fundado na moral cristã.  Quando determinados acontecimentos ou posicionamentos que 
contrastam com conhecidos preceitos bíblicos se tornam notórios na sociedade, 
comumente surgem debates inflamados sobre o tema, os quais quase nunca – 
convenhamos – culminam em algo verdadeiramente construtivo para os sujeitos 
envolvidos. Sabemos que a discussão de ideias em si não é um problema; na verdade, a 
depender do caminho que traçar, pode vir a ser muito rica e a gerar bons frutos. Ocorre que, 
infelizmente, muitas vezes essas discussões tomam um rumo inoportuno, quase sempre 
revelando um discurso totalmente ensimesmado, além de uma extrema agressividade 
maquiada de exercício do direito de liberdade de expressão. Na grande maioria das vezes 
esses debates trazem consigo um portifólio de falas agressivas proferidas por pessoas 
descrentes, mas também, surpreendentemente, por quem alega estar em defesa do 
Evangelho. E não nos entenda mal: não estamos aqui almejando defender que nós cristãos 
deveríamos nos cegar diante de um manifesto ato pecaminoso ou que deveríamos viver um 
Evangelho sem compromisso. Longe disso. É bem verdade que quanto mais nos 
aproximamos de Deus, mais enxergamos o pecado, reconhecendo-nos como pecadores 
miseráveis e que, por isso, sentimos no nosso coração o desejo de espalhar a Boa-Nova que 
nos alcançou. Mas como fazer o não convertido entender que não existe nada mais 
libertador do que estar livre de si mesmo? Que servir ao Senhor e aos irmãos é infinitamente 
mais satisfatório do que qualquer hedonismo fugaz?  Em Mateus 28: 19-20, Jesus nos 
ordena a fazer discípulos e a ensiná-los a guardar os Seus mandamentos. Contudo, não 
podemos exigir de um mundo caído que ele propague o eco do Evangelho se não tomarmos 
para nós a tarefa de sermos veículos desse impacto; não podemos exigir o perfume de uma 
flor que sequer foi por nós um dia plantada. A pregação do Evangelho que altera a rota de um 
pecador não deve ser capaz de causar ou fazer aflorar feridas e contendas, mas sim deve 
consistir em imensa força de amor que constrange, que gradativamente vai descortinando 
aos olhos do pecador a miséria de sua existência longe do Senhor.

O Senhor optou por nos conferir a tarefa que é a grande comissão e, uma vez 
conciliados com Ele também entraremos em harmonia como Suas criaturas. Desse modo, 
meu irmão, fique tranquilo: a verdadeira conversão gerará no pecador o desejo pela 
santificação. 

E, assim, que permaneça em nós essa lembrança: pregar o Evangelho não é 
ser um megafone moral ou realizar uma constante patrulha sobre pecados de descrentes. Ao 
contrário, é tentar colocar em palavras (e em atitudes) a magnitude do que significou o 
sacrifício da cruz para a humanidade caída, propagando o estrondoso impacto da salvação 
que um dia nos alcançou. Depois disso, é só contemplar a beleza do que virá: 
arrependimentos de desvios morais passados, batismos, famílias restauradas, 
reaproximações da igreja, desejo por santificação; ecos de um Evangelho vivido na prática. 
Você ouvirá som da canção mais linda que já foi composta. Feche os olhos e dê glórias a 
Deus: você foi instrumento da canção que ecoou o Evangelho.                                       

Maria Luisa Miranda
 
PRONTOS PARA UM VERÃO DE MILHÕES?! A estação mais ensolarada do 

ano vem acompanhada de muita coisa boa aqui na UMP-RIO! Entre os dias 06 e 30 de 
janeiro, teremos Vôlei de Praia no Leme (06 e 20/01), EBD de Verão (08, 15, 22 e 29/01), 
Futebol de Verão (09, 16, 23 e 30/01) Piquenique no Aterro (14/01) e UMP Joga y Joga 
(27/01), a noite de jogos e esportes da nossa juventude! Gostou? Então, acompanhe o 
nosso instagram @umprio e fique ligado em todas as atualizações da nossa UMP DE 
VERÃO!

JÁ SE INSCREVEU NO NOSSO ACAMPAMENTO? Nosso Acampa será 
realizado no feriado de Carnaval, entre os dias 17/02 e 22/02, no Acampamento Vale de 
Bênçãos, Bananal/SP! O investimento é de R$ 500,00 se você for de ônibus ou R$ 460,00 se 
for de transporte próprio! Ambos os valores podem ser divididos em até duas vezes por 
cheque ou PIX, desde que sua inscrição seja realizada até o dia 10/01! Inscrições todos os 
domingos após os cultos matutino e vespertino no hall da cantina! Lembrando que o 
Acampamento de Verão é aberto para todas as idades! Chame todo mundo e partiu Bananal!

#ump
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#editorial
Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

- 04

- 06

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 

Diretoria:

Presidente:
Maria Luisa Miranda

Vice-Presidente:
Guilherme Valim

1ª Secretária:
Vitória Guedes

2ª Secretária:
Gabriella Santi

Procurador:
Kelvin Bragança

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual 
Rev. Daniel Jardim



#agenda de 
oração

#meditações 
diárias

"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)
Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro 
Cunha, Jussara Trindade, Lucy Sathler, 
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias Saud, 
César Mello, Eleny Silva, Marília Costa, 
Elio Sardinha,  Artur Martins da Costa, 
Gerci Maria da Silva, Alice Lugarinho, 
Evando Radicetti, Diácono Sérgio de 
Oliveira, Juliana Barcelos, Josué 
Martins, Ângela Gouveia, Marlene 
Mandarino, Rute Morais Pereira, Lucy 
Millan, Euclides Vendrami, Railton 
(esposo de Irene Aquino), Presb. Antônio 
Carlos, Sr. Jardel (pai do Rev. Renato), 
Yasmin (sobrinha-neta Mônica Faria).

Seg 09: Rute 1:3-5- 20-21 - Quem 

Desenterre;

Ter 10: 1 Coríntios 6:1-6 - Coroas 

de papel; 

Qua 11: Salmo 121 - Eleve os seus 

olhos;

Qui 12: 2 Coríntios 5:14-21 - 

Quebrando o ciclo;

Sex 13: Deuteronômio 31:15-22 - 

Qual é a sua música?;

Sáb 14: Salmo 138 - A compaixão 

de Deus;

Dom 15: João 14:1-7 - Todos os 

caminhos?

.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Daniel Jardim
19h:  Rev. Renato Porpino

Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/01: 10h30min: Presb. Luís Alberto;
            19h: Presb. Presb. Luís Monteiro;
08/01:  10h30min: Diác. Mário Sérgio;
             19h: Presb. Newton Alvarez;
15/01: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra;
            19h: Presb. Paulo Raposo;
22/01: 10h30min:  Presb. Peter Tenney
            19h: Presb. Renan Jardim;
29/01: 10h30min:  Presb. Roberto Marinho;
            19h: Presb. Ruy Coelho.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 08/01/2023: Roberto Azeredo, 

Victor Mota, Antonio Renato, Bruno Jorge, 
Jorge Camacho, José Vinícius, Luiz 
Henrique, Miguel Cândido, Ricardo 
Dowsley.

Próximo Domingo 15/01/2023: Felipe Agum, 
Pedro Lobo, Adeclen Gárcia, Gilberto Sá, 
Marcelo Freitas, João Paulo, Rodrigo Nobre, 
Sérgio Branco.

Escala do Som:
Domingo: 08/01/2022: Newton Alvarez, Tiago 

Trindade
Próximo Domingo: 15/01/2023: Leonardo 

Sayão, Luiz Henrique 

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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 O lindo livro poético de Salmos 
termina com esse magnífico convite à 
adoração, uma doxologia. Cada versículo do 
Salmo 150 nos convida a louvar e nos ensina a 
respeito de onde, como e por que devemos 
expressar nosso louvor a Deus.
 Se a pergunta é onde devemos adorar, 
a resposta se faz presente no texto: “Em seu 
santuário” (numa referência ao templo de 
Jerusalém) e “no firmamento obra do seu 
poder” (v. 1). Assim, os céus e a terra, os anjos 
e os seres humanos, unem-se para louvar a 
Deus. Este é um convite ao louvor em todos os 
lugares. Se ainda não estamos podendo louvar 
a Deus no templo, faça de sua sala, de seu 
quarto, de seu carro... um lugar de louvor a 
Deus. 
 Por qual razão devemos louvá-Lo? 
Devemos louvar a Deus “por seus poderosos 
feitos” e pela “sua muita grandeza” (v. 2). Israel 
nunca se cansou de celebrar a Deus pelos seus 
atos poderosos de criação e de redenção. Pare 
agora! Pense em quantas são as bênçãos de 
Deus sobre a sua vida... São muitos os motivos 
para louvar a Deus! Já dizia a canção: “Ele é o 
Deus que fez a Terra, todos céus e mares, sol e 
entardecer; é o Deus que do pó fez o homem e 
neste universo tem todo o poder... Eu sei que é 
Dele é a força que abre os mares, que 
estremece os montes, que detém o sol, que 
incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos 
fracos e os faz andar...”. Aleluia! Não faltam 
razões para adorá-Lo pelo que o Senhor é, nem 
são poucos o motivos de louvor, pois muito 
tem feito o nosso Deus.

 De que maneira deve ser erguida a 
adoração a Deus? Com o uso de todos os 
instrumentos e recursos... A menção à 
“trombeta” (v. 3) faz alusão ao chifre de 
c a r n e i r o .  O s  o u t r o s  i n s t r u m e n t o s 
mencionados são mais comuns... Dessa 
forma, com a orquestra reunida, com toda 
excelência e com o máximo de recursos, os 
adoradores devem soprar o chifre, tanger a 
harpa, bater nos tambores, tocar as cordas, 
soprar a flauta e fazer soar os címbalos.
 E por fim ainda há uma última 
afirmação que aponta para aquele que deve 
adorar a Deus. A resposta do salmista inclui 
“todo o ser que respira”, “tudo o que tem vida” (v. 
6). O salmista está se referindo a toda raça 
humana. Por essa razão, quando estamos 
adorando a Deus no culto público, ouvindo o 
coro cantando, o órgão emitindo seu som e 
outros instrumentos acompanhando... Ou 
quando estamos em nosso quarto adorando com 
o profundo da nossa alma, somos transportados 
para um coral e incluídos em uma sinfonia que 
vai para além de nós mesmos... E nos unimos 
aos anjos, arcanjos e a todo o exército celestial ao 
redor do trono de Deus.
 Esse é o convite para você no dia de 
hoje. Que nossa adoração não se restrinja ao 
período de culto... Pelo contrário, enquanto o 
fôlego da vida estiver em nós, adoremos o 
nosso  Deus  com todo  o  nosso  se r. 
Independentemente das circunstâncias, adore 
a Deus!

Todo ser que respira louve o Senhor! 

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#editorial
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Qua 04: Nelson Carlos Guida Junior e Andréa de Souza Coelho Guida, Alexander Maia Anchieta e 
Shirlei Santos da Silva;

Qui 05: Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e Carlos Augusto Loureiro Sampaio, Alexandre Luiz 
Moraes do Rego Monteiro e Ane Caroline Thé B. Freire;

Sex 06: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier.
Qui 12: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz Barboza e Edjane Mota de 

Oliveira; 
Sex 13: Diác. Pedro Alcides Lobo Penna Firme e Débora Castilho Moreira Silva Lobo.

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

#aniversariantes da semana

Dom 01: Agostinho de Oliveira Gomes, Jelson Abilio Bernardo, Rosangela Xavier de Oliveira, Ruth 
Lugarinho de Aguiar Corrêa;

Seg 02: Juliana Rocha Rodrigues Barcellos, Marcelle Gomes Aureliano, Pedro Lucas Peres dos 
Santos, Silvia Marilia Assis Trovão;

Ter 03: Antonio Luiz Monteiro;
Qua 04: Fernanda dos Santos Correa Trindade, Marco Antônio Costa Silva, Otto Abreu Diferenz, Vera 

Lucia Miranda de Freitas;
Qui 05: Presb. Alcides Lima, Bernadeth Maria Cardoso, Deoclydes Bezerra Filho, Rachel Dias 

Fonseca Coelho Nobre, Zilá Moreira Chaves Cordeiro;
Sex 06: Cristal Gonçalves de Souza Leão, Giovanna Jovencio Ferreira Leite Quaresma;
Sáb 07: Amanda Casanova Alves da Cunha, Ismael da Ponte Fernandes Nobre, Nair Bakes.
Hoje: Demetrio Gabriel Constantino Junior, Isabel dos Santos Guedes, Marcos Gomes Conde, Otávio 

de Souza Santos, Rosele Fernandes de Azevedo, Samia Ruveni Garcia Morais, Santana 
Ebendinger;

Seg 09: Alessandra Lins da Silva Marinho, Leticia Viana de Alcantara, Presb. Peter Walker Tenney;
Ter 10: Dircilene Santos Maia Mendes da Silva;
Qua 11: Diác.Carlos Candido da Silva, Marco Antonio Fernandes Candeias, Washington Andrade 

Maciel;
Qui 12: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de Freitas, Pedro 

Ferreira de Santana, Pedro Henrique Machado da Costa de Souza, Sergio Oliveira Campos;
Sex 13: Gláucia Silveira Moreira Improta, Isabella de Almeida Pimentel, Jenis Honorato de 

Espíndola;
Sáb 14: João Rodrigues de Freitas, Lorena Rosa Fitzner. 

#de nascimento

#de casamento

#notícias gerais
Ordenação e Instalação de Oficiais 
 No próximo Domingo, dia 15/01, 
no Culto Matutino, às 10h30min, oficiais 
diáconos e presbíteros serão ordenados e 
instalados para o devido cumprimento dos 
respectivos mandatos, outorgados por 
Deus e concedidos pela Igreja.
 Oremos pelos nossos irmãos que 
colocam seu tempo, talentos, dons, e a vida 
para o serviço do Senhor!

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja, constituído 
pelos pastores e presbíteros, reunir-se-á na 
próxima quarta-feira, dia 11, às 18h, em sua 
sala, presencialmente. A Igreja é convidada a 
orar por seus representantes e líderes 
espirituais! 

Comemoração do Dia do Pastor 
Presbiteriano
 A data oficial é 17/12, por causa 
da ordenação do Rev. José Manoel da 
Conceição, em 17/12/1865, o primeiro 
pastor brasileiro ordenado em solo pátrio 
era presbiteriano, ex-padre. Entretando 
celebraremos a data no próximo domingo, 
dia 15/01, no Culto Matutino, culto que será 
dirigido pelo Conselho da Igreja. A Igreja 
louva e agradece a Deus pelos pastores que 
já passaram ao longo dos anos na IPRJ e 
pela Equipe Pastoral atual:

Rev. Renato Porpino, Pastor Efetivo; 
Rev. Isaías Cavalcanti, Pastor Auxiliar; 
Rev. André Albuquerque, Pastor Auxiliar;
Rev. Daniel Jardim, Pastor Auxiliar;
Rev. Guilhermino Cunha, Pastor Emérito.

Projeto Caixa de Sapato Tocando Corações  
 Agradecemos a todas as famílias 
envolvidas no projeto. Todas as crianças e 
idosos alcançados agradeceram com muito 
carinho à Igreja. Visitamos o Projeto Pesca da 
Dona Marta em Caxias, o Instituto Araújo Dutra 
em Guadalupe, Lar Samaritano e famílias 
assistidas pela Igreja. A Palavra foi pregada e o 
amor de Deus alcançou corações. As fotos 
estão disponíveis nas redes socias da Igreja. . 
Ministério de Missões evangelizando com 
você! Gratidão a todos os envolvidos. Louvado 
seja o nome do nosso Deus.

Aniversário da Igreja Presbiteriana do 
Rio de Janeiro
 Organizada em 12 de janeiro de 
1862, pelo Rev. Ashbel Green Simonton. A 
Igreja celebra o evento no próximo 
domingo, dia 15, no Culto Matutino, às 
10h30min. Agradecemos pelos 161 anos 
de pregação do Evangelho, pela adoração e 
louvor, pela edificação dos crentes e 
salvação dos não crentes! Bênçãos 
incontáveis durante este longo período de 
autuação em nossa cidade. Louvamos a 
Deus pela Catedral Presbiteriana do Rio de 
Janeiro, “Uma Igreja Evangélica de Portas e 
de Corações abertos!!

Parabéns pra você, Leninha!
 "Graças te dou, visto que por 
modo assombrosamente maravilhoso me 
formaste" (Salmo 139. 14). Leninha, nos 
unimos a você para juntos recitarmos o 
versículo acima. Somos gratos a Deus pela 
sua vida, seu jeito de ser, sua família e seu 
Ministério. Que venham muitos "10 de 
Janeiro"! Siga refletindo a Luz de Cristo. 
S u a  i g r e j a  a  a m a .  C o m i s s ã o  d e 
Comemorações.



#sociedades e ministérios
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Prelúdio:

I - ADORAÇÃO

 “…Entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais.” 

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Quão amáveis são os teus 

tabernáculos,Senhor dos Exércitos! A 
minha alma suspira e desfalece pelos 
átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!”              
(Salmo 84.1-2)

Congregação: “O pardal encontrou casa, e 
a andorinha, ninho para si, onde acolha 
os seus filhotes; eu, os teus altares, 
Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus 
meu!” (Salmo 84.3) 

Todos: “Bem-aventurados os que habitam 
em tua casa; louvam-te perpetuamente” 
(Salmo 84.4)

Cântico:  "Grande é o Senhor"
 

Cântico: "Ele é Exaltado"
  

Oração de Adoração

II - CONSAGRAÇÃO

“Dando sempre graças por tudo ao nosso 
Deus e Pai…” (Efésios 5. 20)

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo?  
Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de 
graças e invocarei o nome do Senhor. 
Cumprirei os meus votos ao Senhor, na 
p resença  de  todo  o  seu  povo . ”                    
(Salmo 116. 12,17-18)

Marcha da Gratidão: Consagração da vida 
e bens ao Senhor.

Cântico: "Consagração"

Oração de Adoração

Pastorais

III - CONTRIÇÃO

 “…Sede pacientes na tribulação, na 
oração, perseverantes.” (Romanos 12.12)

Leitura Uníssona: “Entretanto, Deus me 
tem ouvido e me tem atendido a voz da 
oração. Bendito seja Deus, que não me 
rejeita a oração, nem aparta de mim a sua 
graça.” (Salmo 66.19-20)

Motivos de Oração

Cântico: "Não Tenha Sobre Ti"

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO 

IV – “…Instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria...” 

(Colossenses 3.16)

Leitura Bíblica: Presb. Luís Monteiro
Mensagem: Rev. Renato Porpino

III - DESPEDIDA

 “…Sede fervorosos de espírito servindo 
ao Senhor…” (Romanos 12.11)

Cântico: "Amigo de Deus"

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

Junta Diaconal

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 Feminia

Ano 2023 - Ano que se inicia, a SAF RIO deseja 
a todas as sócias e familiares um ano cheio de 
bênçãos, saúde e paz. Retorne as atividades 
com bastante disposição, sempre dizendo: - 
Eis me aqui !

Reuniões de oração -  Aguarde o retorno. 
Fique atenta!

Reuniões Departamentais -  Alguns 
departamentos ainda em recesso.  Entre em 
contato com sua coordenadora, ficando atenta 
às notícias nos Boletins Dominicais.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE” 

(Filipenses 4:13)

“Raízes” (Cl 2:7)

Recesso das atividades ECCC- Teremos um 
período de pausa em nossas atividades até o 
dia 28 de fevereiro. Nossa agenda para este ano 
foi enviada pelo nosso canal de comunicação, 
mas caso não tenha recebido, solicite a um dos 
membros da diretoria. Não esqueça de manter 
o número do ECCC (21 99500-9776) 
cadastrado para não perder nenhuma 
informação!

XXVI RECCC  - De 27 a 29/10/23 no Hotel 
Porto Real em Mangaratiba. Devido à grande 
procura, conseguimos negociar com o hotel 
mais algumas vagas. Corra para não ficar de 
fora!  O casal procurador está recebendo as 
fichas de inscrição e orientando sobre as 
formas de pagamento.

Aniversário de Casamento - Dia de celebrar 
mais um ano de conquistas como casal e 
família! Que a caminhada seja longa, repleta de 

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min#sociedades e ministérios
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO -  

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Litania de Adoração
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas,” (Hb 1. 1)

Congregação: “Nestes últimos dias, nos 
falou pelo Filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas, pelo qual 
também fez o universo.” (Hb 1. 2)

Todos: “Ele, que é o resplendor da glória e a 
expressão exata do seu Ser, sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, 
depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da 
Majestade, nas alturas,” (Hb 1. 3)

52 HNC – “Glória e Coroação.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO  

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Oferece a Deus sacrifício 
de ações de graças e cumpre os teus votos 
para com o Altíssimo;  Tributai ao Senhor a 
glória devida ao seu nome; trazei oferendas 
e entrai nos seus átrios.” (Sl 50. 14; Sl 96. 8)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

63 HNC – “Conta as Bênçãos.”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO 

 CONHECENDO A VONTADE DE DEUS 
EM SUA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Diác. Mário Sérgio.
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Daniel Jardim.

IV – CONTRIÇÃO 

COM O PAI PELA MEDIAÇÃO DO FILHO

Leitura Uníssona: “Compadece-te de mim, ó 
Deus, segundo a tua benignidade; e, 
segundo a multidão das tuas misericórdias, 
apaga as minhas transgressões. Lava-me 
completamente da minha iniquidade e 
purifica-me do meu pecado.” (Sl 51. 1-2)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – COMUNHÃO  

CELEBRAÇÃO DA MORTE E 
RESSURREIÇÃO DE CRISTO

Ministração da Ceia do Senhor
Compartilhamento do Pão:
 

341 H NC – “Vera Páscoa”

Cântico: “Em Fervente Oração.” 

Compartilhamento do Cálice:

266 HNC – “Rude Cruz.”
Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

VI- DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO

Cântico: “Te Agradeço.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

amor  e  compreensão.  Que todos os 
reconheçam como família bendita do Senhor! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje teremos a primeira reunião de oração da 
UPH do ano de 2023! Para participar basta ter 
uma conta de Telegram e acessar o link do chat 
de vídeo do grupo da UPH-Rio às 17h30: 
https://t.me/uphriogrupo?videochat

No dia 11/02 será comemorado o dia do 
Homem Presbiteriano do Rio de Janeiro. 
Acontecerá na IPB Nova Friburgo e contará 
com a preleção do Rev. Roberto Brasileiro. Vai 
ser uma bênção!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Upa de férias! - Agradecemos a Deus pelo 
ano de 2022, agora desfrutaremos desse 
período de férias escolares para descansar e 
voltaremos no dia 5/02 com muita novidades! 

Acampamento de Verão da Upa Rio - O 
acampamento vai acontecer entre os dias 22 a 
26 de fevereiro no AVB, Bananal, SP. As 
inscrições serão presenciais, no culto da 
manhã e da noite, procurando o Alexandre, 
vice-presidente da Upa Rio.  O preço é de 500 
reais.

"Visitantes, sejam bem-vindos! 

Deus os abençoe rica e poderosamente. É com 
muita alegria que recebemos vocês na Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro! Informamos a 
todos os visitantes, que estão aqui pela 
primeira vez, que num momento do culto serão 
recepcionados pelo pastor, e nesse momento 
receberão uma singela lembrança da Igreja 
pela Comissão de Recepção da IPRJ, onde 
encontrarão uma ficha para ser preenchida e 
devolvida ao final do culto ao pessoal da 
Recepção. Fiquem à vontade para preencher a 
ficha.

Programa “Verdade e Vida”

Sábado, às 8 horas, na RedeTV. Louvor, 
entrevista e mensagem com Rev. Hernandes 
Dias Lopes e Rev. Rosther Guimarães. 
Assista com a família e divulgue!
verdadeevida@ipb.org.br - @ipboficial

Celebração da Ceia do Senhor

1º e 2º Domingos do mês, culto matutino, às 
10h30min. No 3º Domingo do mês, no culto 
vespertino, às 19h!



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V – COMUNHÃO  

CELEBRAÇÃO DA MORTE E RESSURREIÇÃO 
DE CRISTO

Ministração da Ceia do Senhor
Compartilhamento do Pão:

Cântico: “Em Fervente Oração.” 

Em fervente oração,
Vem o teu coração,
Na presença de Deus derramar
Mas não podes fruir
O que estás a pedir
Sem que tudo abandones no altar

Quando tudo perante o Senhor estiver,
E todo o teu ser Ele controlar;
Só então hás de ver
Que o Senhor tem poder;
Quando tudo deixares no altar.

Maravilhas de amor
Te fará o Senhor
Atendendo à oração que aceitar
eu imenso poder,

Te virá socorrer
Quando tudo deixares no altar

Se orares então,
Sem que o teu coração
Goze a paz que o Senhor pode dar.
É que Deus não sentiu
Que tua alma se abriu
Tudo, tudo deixando no altar.

Compartilhamento do Cálice:

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

Calmo sereno e tranqüilo,
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.

I - ADORAÇÃO

Cântico: “Grande é o Senhor”

Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus Seu Santo monte
Alegria de toda terra

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te por tua obra em nossa vida

Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e Céus

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
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Ele é exaltado o Rei é exaltado nos céus

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

II - CONSAGRAÇÃO

Cântico: "Consagração»

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou
De gratos louvores transborda o meu coração
A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, 
Meu Senhor

Pra Te exaltar com todo meu amor
Eu Te louvarei conforme a Tua justiça
E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo

Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver
Cantarei e contarei as Tuas obras
Pois por Tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há

Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo
Pois Tu és o Deus criador
Toda a terra celebra a Ti
Com cânticos de júbilo
Pois Tu és o Deus Criador

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus

III - CONTRIÇÃO

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
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

III - DESPEDIDA

Cântico: Amigo de Deus

Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do seu amor

Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber
A grandeza do poder
De Jesus meu bom pastor


