
Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

Organizada em 12 de janeiro de 1862

Bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

facebook.com/catedralrio catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br

Ide,
portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
(Mateus 28.19)
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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti 

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#liturgia dominical

Culto Matutino - 10:30h

#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

#ump

Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Que Jesus seja o centro
Você já parou para pensar que vivemos em uma 

sociedade que nos induz, das mais variadas formas, a 
colocarmos o “eu” em primeiro lugar? Produtos são cada vez 
mais personalizados e únicos; o cliente tem sempre a razão 
ainda que esteja errado; críticas, mesmo construtivas, ferem o 
ego; redes sociais giram em torno de popularidade e, no final 
das contas, somos levados a nos considerar o centro de tudo 
com tudo girando ao nosso redor. 

Por outro lado a vida cristã requer uma luta interna e 
diária contra o nosso próprio ego, que levou ao primeiro 
pecado quando o homem quis ser mais do que Deus (Gênesis 
3:4-6).

No discurso de Jesus a seus discípulos, em Mateus 
16:24 (“Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer 
vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-
me”), Jesus nos deixa algumas mensagens:

“Se alguém quer vir após mim...”: Jesus mostra seu 
amor através de um convite para segui-lo, sem imposições, 
nos mostrando também que Ele deve estar em primeiro lugar. 
Se um dia entregamos nossa vida a Ele e decidimos segui-lo, 
nossa resposta deve ser imediata no sentido de atender a esse 
convite.

Além disso, o discurso mostra uma condição a ser 
seguida após aceitar esse convite: “... a si mesmo se negue, 
tome a sua cruz e siga-me”.  Essa condição remete aos 
primeiros e maiores mandamentos: o primeiro, “Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e 
de todo o teu entendimento” (Mateus 22:36-37), e o segundo, 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mateus 22:39). 
Devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar e preferir os 
outros por meio do amor de Cristo, nos colocando no lugar do 
nosso próximo, sentindo sua dor e sua alegria. 

Não somos o centro da nossa própria existência 
com tudo girando ao nosso redor, com nossas vontades 
sendo sempre atendidas quando se quer. Nosso ego precisa 
ser anulado diariamente para que atendamos corretamente 
o convite de Jesus em seguí-lo. 

Carolina Trindade

CATEDRAL PRESBITERIANA RJ
--

Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando 
Daniel Jardim 
--
Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb.  - 1º SecretárioOlympio Santos F. Bezerra
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro 
--
Junta Diaconal 
Diác. - PresidenteLuiz Henrique Inacio de Souza 
Díac. Antonio Renato Cunha - Vice-Presidente
Diác. Thiago Castilho - 1º Secretário
Diác. Sérgio Santos - 2º Secretário
Diác. - 1º ProcuradorJoão Márcio de Castilho 
Diác. - 2º ProcuradorLeandro C. de S.Trindade 
--

EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
--
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
--
Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Vivianne Martins 
Ana Luiza Santos 
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

  

 

Domingo: Culto Devocional - 08; 
                 Culto Matutino 10:30h 
                 Culto Vespertino - 19h;

Quarta-Feira: A Voz na Praça - 19h;

Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h;

Sexta-Feira: Culto Jovem - 20h



#equipe ministerial

Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Lopes Porpino 
Pastor Auxiliar: 
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim 
--
Presbíteros: 
Altair Lauro Bazeth, 
André Luís Anselmo Lima, 
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva, 
Carlos Roberto Soares, 
Dário Queiroz Porto, 
Denilson Laurentino Sevilha, 
Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
Guilherme B. Amorim Sayão,
 Iaco Lobo de Souza, 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(licenciado), 
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
Luís Monteiro da Costa, 

Maurício Buraseska, 
Newton Alvarez Rodriguez Filho, 
Olympio Santos F. Bezerra, 
Paulo Raposo Correia, 
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-
Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
Diáconos: 
Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
Archidemes Campos, 
Carlos Candido da Silva, 
Charles Mattos dos Santos, 
Fernando Octavio Toledo da Silva,
Filipe Agum de Campos, 
Jérson Costa Ferreira Neto, 
João Henrique Gomes, 
João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 
Jorge Carlos Camacho Correa, 
Jorge da Silva Gorne, 
José Arteiro Torres de Mesquita, 
José Vinicius Trindade (Emérito), 
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade, 
Luiz Cláudio Pereira 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,  

Paulo de Castro Freitas, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,
Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
Roberto R. de Azeredo (Emérito), 
Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 
Sérgio Dias dos Santos, 
Thiago Castilho Moreira Silva, 
Tiago de Melo Trindade, 
Walter Cascardo Carneiro, 
Willians Silva de Almeida Araújo.
-
Auxiliares de Diaconia: 
Amália Maria da Costa Sena, 
Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 
Lilian Mary Canto Costa, 
Rejane Costa Queiroz, 
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
Jerson Costa Ferreira,
--
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, 
Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 
Luiz Fernando Gomes (Portugal), 
R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.
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 Jesus é o nosso Sublime Pastor. Os 
Salmos registram, pelo menos,  t rês 
perspectivas do pastoreio do Senhor. No 
Salmo 22, Jesus é o bom pastor que entregou 
a Sua vida por Suas ovelhas. No Salmo 23, 
nosso Senhor é o grande pastor, pois cuida e 
protege. E, no Salmo 24, Jesus é o supremo 
pastor que voltará gloriosamente para buscar 
as Suas ovelhas.
 Ele é o bom pastor, pois doou a sua 
vida pelas ovelhas (Jo 10. 11). Cristo é a 
expressão máxima do amor de Deus e mais 
eloquente do coração do Pai. Ele é o pastor 
que deu sua vida e o Cordeiro que se ofereceu 
por nós. Seu amor não foi proclamado do alto 
de uma cátedra, mas do alto da cruz. Para 
libertar-nos sofreu o castigo da lei; para livrar-
nos do pecado, fez-se pecado por nós; para 
livrar-nos da maldição, fez-se maldição por 
nós e para livrar-nos da morte, suportou o 
golpe da morte em nosso favor. O Salmo 22, 
profeticamente revela-nos que Jesus, o bom 
pastor, não veio para explorar as ovelhas e 
oprimi-las, mas para morrer por elas e dar-
lhes a vida eterna. 
 Jesus é também o grande pastor, que 
vive para as ovelhas (Hb 13.20), que zela, que 
cuida e que protege. Jesus não apenas deu sua 
vida pelas ovelhas, ele vive para elas. O Salmo 
23 diz que ele oferece às suas ovelhas 
provisão, direção, descanso, refrigério, 
companhia, livramento e vitória. Jesus é, na 
verdade, a maior provisão para suas ovelhas: 
ele é o Senhor, o provedor, o companheiro e o 

h ó s p e d e .  J e s u s 
c o m o  o  g r a n d e 
pastor das ovelhas é 
a verdade para a 
n o s s a  m e n t e ,  o 
caminho para os 
nossos pés, a vida 
para a nossa alma. 
E l e  é  a  n o s s a 
esperança, a nossa 
alegria e a nossa 
paz. 
 N o s s o 
Senhor é também o 
supremo pastor, Aquele que voltará para as 
ovelhas (1Pe 5.4). O mesmo Jesus, que 
morreu pelas ovelhas e vive pelas ovelhas, 
voltará para Suas ovelhas, segundo o Salmo 
24. Sua vinda é certa e Sua promessa é fiel. Ele 
virá não como da primeira vez, como servo 
sofredor, mas Sua manifestação será cheia de 
fulgor. Ele virá não como servo, mas como o 
Rei dos reis. Ele virá não mais para ser julgado 
pelos homens e condenado à morte, mas virá 
para julgar os vivos e os mortos. Como 
supremo pastor, ele virá trazendo consigo o 
galardão. 
 Portanto, não há maior privilégio do 
que ser ovelha de Jesus, o bom pastor, o 
grande pastor e o supremo pastor. Se você está 
vivendo em angústia, creia que o seu Pastor 
ama as suas ovelhas e não vai desampara-las 
independentemente das circunstâncias 
vividas e das calamidades experimentadas.

Eu Tenho 
Pastor

#editorial

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo



#notícias gerais

#agenda de oração
"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos 

outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. 
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." Tiago 5.16

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute 
Leão, Lais de Souza Argolo, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Odete Melosi, Maria 
Martins Pimentel (mãe de Joana Boechat), Rev. Silvanio Silas, Orlando Silva, Raquel Correia de Freitas,  
Rosalvo Matias (esposo de Olga), Sílvio Correia (Pós-Cirúrgico), Lorena Rosa e Juny Boechat,  Sérgio 
Augusto, Sra. Nympha (mãe do Presb. Olympio), Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e família, Ernani 
Carvalho

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil

Seg 08:  Gálatas 5. 22-26  - Rostos
Ter 09: Salmo 27- O Pai Perfeito 
Qua 10: I Pedro 4. 7-11 - Uma recepção calorosa
Qui 11: Provérbios 3. 1-7 - Conselho de meu pai 
Sex 12: João 20. 11-18 - Chamado pelo nome
Sáb 13: Filipenses 2. 1-11 - Amor humilde
Dom 14: Neemias 4. 1-6 - Acalmando a crítica

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

Tema: "A felicidade em um 
mundo caótico." sobre a Reflexão 
Epístola de Paulo aos Filipenses

TRANSMISSÃO AO VIVO
ON-LINE

Escala de Presbíteros - Junho 2020:

07/06: Dário Porto  (08h); Denilson Sevilha (10:30h); Fernando Costa (19h).

14/06: Gelbson Improta (08h); Guaraci Sathler (10:30h); Guilherme Sayão  (19h).

21/06: Iaco Lobo  (08h); Johannes Gaiser (10:30h); Jorge Apocalypses (19h).

28/06: Luis Alberto (08h); Luis Monteiro (10:30h); Mauricio Buraseska(19h).

#meditação
Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos  ou pensamos,  conforme o seu 

poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, 

por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém! (Efésios  3. 20-21)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes
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A felicidade em um mundo caótico
 Dizem que o que importante é ser 
feliz...Mas vivemos em um mundo rápido, 
acelerado. Cercados pela violência. 
sufocados pela corrupção, desemprego. 
crise na saúde, crise na economia. Crise na 
família. Relacionamentos quebrados. 
Vivemos em um mundo caótico. Mas e se a 
felicidade não dependesse de você e nem 
das circunstâncias? Todos os Domingos, 
às 10:30h, estaremos pensando e 
refletindo sobre a Epístola de Paulo aos 
Filipenses com Rev. Renato Porpino.  
Acesse:  Site: www.catedralrio.org.br. 
Facebook: Catedral Presbiteriana do Rio. 
Instagram: Catedral Rio. É possível 
encontrar a Felicidade em meio a um mundo 
caótico, e pra isso nós precisamos da fonte 
da verdadeira alegria: Jesus Cristo.

Informe do Conselho da Igreja
 O Conselho esteve reunido, 
virtualmente e avaliou, em profundidade, a 
conjuntura da saúde pública em nosso país, 
a partir do exame criterioso da realidade de 
nossa cidade, com base nas diretrizes das 
autoridades constituídas em todos os níveis 
e as orientações técnico-científicas do 
nosso Ministério do Socorro, na pessoa do 
seu titular, Presb. Assuero. 
 Em decorrência da necessidade de 
s e r e m  a d o t a d a s  m e d i d a s  p a r a 
enfrentamento da propagação do novo 
coronavírus (Covid-19) no ambiente de 
nossa igreja e zelando pela saúde dos seus 
membros, o Conselho decidiu manter as 
a t i v i d a d e s ,  s e r v i n d o - s e  d a s 
ferramentas eletrônicas e digitais que 
vêm sendo adotadas até aqui. Assim, os 
cultos dominicais e as nossas demais 
atividades presenciais, continuarão 
suspensas durante todo o mês de 
junho. Os cultos matutinos das 10:30h 
seguirão sendo transmitidos virtualmente, 
através do nosso site

 

www.catedralrio.org.br. 
 YouTube - Catedral Rio

Facebook - Catedral Presbiteriana do Rio
 

 Conecte-se e venha adorar 
conosco, em Espírito e em verdade, e juntos 
vamos louvar o nome do nosso Senhor 
Jesus Cristo.
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Ecos da Catedral

Que as reuniões virtuais seguem, você já 
sabe. O que falta é você se unir a nós e ver 
que os estudos têm nos fortalecido, em 
tempos em que somos privados da 
convivência com os irmãos. Faça contato e 
veja que grupos têm se reunido e como fazer 
parte desse encontro semanal. Nossos 
contatos são:  e-mail:  ecos@catedralrio. 
org.br  / celular: 98193.9584.

Reunião do Conselho 
Na próxima quarta-feira, dia 10/06, 

às 18h, o Conselho da igreja estará se 
reunindo de forma on-line pelo aplicativo  
Zoom. Pastores e  presbí teros estão 
convocandos e a igreja é convidada a 
permanecer em oração.

http://ecos@catedralrio.org.br
http://ecos@catedralrio.org.br


#aniversariantes da semana

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

#de casamento

#de nascimento
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Hoje: Vanessa Corbage Engelberg;
Seg 08: Djalma Vieira de Souza Neto, Juny Boechat Leite, Marcelo Luis Mendes 

Soares da Silva, Tânia Mara Duarte Cabral de Souza, Thiago Henrique de Souza 
Andrade, Vera Regina Borges de Azeredo; 

Ter 09: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Irani da Silva Pereira, 
Manuela Morais Abdo, Nazira  Araujo França, Newton Rebouças Galvão, Tania 
Maria Batista; 

Qua 10: Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino, Rosana Melo de Freitas 
Pereira; 

Qui 11: Bruno Freitas Santos, Claudia Maria da Silva Amaral, Elenir Avillez do 
Amaral; 

Sex 12: Alzira Gomes de Sá, Danise de Novaes Bentes Monteiro, Eliana Maria 
Mesquita Barros, Igor Coutinho Machado, Maria Antonia Ribeiro Santos, Maria 
Antonia Ribeiro Santos, Rebeca Lima de Aquino, Presb. Roberto Corrêa;

Sáb 13: Felipe Botelho Alves Fusco, Herminia da Luz Baptista, Presb. Paulo 
Raposo Correia.

Hoje: Felippe Benevenuto Emmer de Albuquerque e Renata Célia Oliveira 

Emmer de Albuquerque; 
Seg 08: Diác. Tiago de Melo Trindade e Carolina Seixas Moreira Trindade, 
Josué Araujo Dutra Louviz de Azevedo e Brenda de Araujo; 
Ter 09:  Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco; 
Qua 10: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos 

Carvalho; 
Qui 11: Maria da Guia Silva Lima e Walber de Andrade Lima, Márcio dos 
Santos Ebendinger e Santana Ebendinger, Presb. Iaco Lobo de Souza e 
Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza;
Sáb 13: Catia Amaral dos Santos Albino e Nelson Isidoro Albino, Neila do 

Amaral Moreira e Paulo Marcos Magalhães Lima.

 

em um mundo caótico
 A felicidade

Com Rev. Renato Porpino 

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



Junta Diaconal

Reunião ordinária - Na próxima quarta-feira, 
dia 08/06, às 19h, a Junta Diaconal estará se 
reunindo de forma on-line pelo aplicativo 
Z o o m .  O  l i n k  ( i d  d a  r e u n i ã o )  s e r á 
disponibilizado no  grupo de WhatsApp JD.

Atividades Canceladas - Em virtude do 
momento atual, e seguindo as orientações das 
autoridades e da liderança de nossa igreja, 
todas as atividades presenciais da Junta 
Diaconal estão suspensas por tempo 
indeterminado.

Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, 
a Junta Diaconal se coloca à disposição para 
auxiliar aqueles que porventura precisem de 
deslocamento para realizar compras ou outras 
necessidades.

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionados a Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br 

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião  Plenária: Aconteceu na quinta-feira, 
04/06, às 15h. De forma virtual (on-line), 
através  do App Zoom. Foi uma bênção! 
Tivemos uma participação expressiva,  87 
irmãos  em  75 acessos.  Adoramos ao Senhor 
juntas e fomos edificadas com a mensagem da 
Leila Reis.  Foi uma bênção!!! Não  perca nosso 
próximo encontro. 

Reunião de Comunhão: Toda quinta-feira, às 
10h, via Zoom.  Momentos de Oração, 
comunhão e compartilhamento.  Procure 
Adriana ou sua coordenadora.   

Reunião  de Oração  e Jejum:  Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom.  

Tempo de Ler: O que você está  lendo? Tire 
uma foto e poste na sua  rede social com a 
#SAFRioinvestindonavidaespiritual.

#sociedades
e ministérios
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Encontro de Casais com Cristo

Instagram @eccc.catedralrio – As noites de 
terça-feira, durante o distanciamento social, 
são  noites de bênção. Nossas “lives” nos 
ajudam a aprender mais sobre esse novo 
tempo, ao mesmo tempo que nos permitem 
rever irmãos que se encontram, fisicamente, 
distantes. Noites de alento. Próxima semana 
tem mais. Lembre-se: 09/06 – 20h. Segue a 
gente.   

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – 
Nossos programas seguem. O Reencontro de 
Casais com Cristo acontecerá de 06 a 08 de 
novembro de 2020. Detalhes sobre este tempo 
de renovo e de reencontro podem ser obtidos 
com o casal procurador – Cleide e Gouvea.

Aniversário de Bodas – Rogamos para que o 
“Novo de Deus” esteja sobre cada casal que 
completa mais um ano de abençoada união.  O 

ECCC muito se alegra com esta data e 
esperamos que ela se repita por muitos anos.   

“...Perseverantes na oração.” – há muitos, em 
nosso meio, carecendo de cura. Outros precisam 
de consolo. Muitos ainda de direcionamento. 
Nossa arma é a oração. Tenha um tempo de oração 
por estas causas. Somos um só corpo.     

União Presbiteriana de Adolescentes

Sem saber o que fazer nessa quarentena? Segue 
nossas programações on-line para te ajudar! 
Todas as atividades abaixo estão sendo 
transmitidas pelo nosso instagram 
(@upa.rio), exceto o discipulado!

Diário com Deus: Segunda e Quarta, 19h, 
com mensagens rápidas, entrevistas e 
dinâmicas! Venha participar com a gente! 

Dêvo: A nossa devô continua a todo vapor, aos 
domingos 17h! 
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Motivos de oração
Coral Canuto Regis: “Oh! Dai Graças ao 
Senhor” de Don Gardner / Trad.: J.W.Faustini

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Filipenses 1. 12 a 26

Coral Canuto Regis: “Salmo 150” – de Cesar 
Franck / Trad.e Adapt.: W. Navarro

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

AO SENHOR.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “Louvai com Alegria” - Coral Idalina 
Heringer.
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Anotações
e reflexões
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio: “Se Não For Pra Te Adorar” – Grupo  
Musical da UPA

I – ADORAÇÃO 

AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração: 
Dirigente: "Firme está o meu coração, ó Deus, 

o meu coração está firme; cantarei e 
entoarei louvores." (Sl 57. 7)

Congregação:"Desperta, ó minha alma! 
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a 
alva." (Sl 57.  8)

Dirigente: "Render-te-ei graças entre os 
povos; cantar-te-ei louvores entre as 
nações." (Sl 57.  9)

Congregação: "Pois a tua misericórdia se 
eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as 
nuvens." (Sl 57. 10) 

Todos: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; e 
em toda a terra esplenda a tua glória."                
(Sl 57. 11)

Hino 298 HNC - “A Pedra Fundamental”

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis: “Tua ó Deus”, Mozart – 
Adapt.: J.G.Rocha

II – CONSAGRAÇÃO 

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Bíblica: "Assentado diante do 
gazofilácio, observava Jesus como o povo 
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos 
depositavam grandes quantias. Vindo, 
porém, uma viúva pobre, depositou duas 
pequenas moedas correspondentes a um 
quadran te .  E ,  chamando  os  seus 
discípulos, disse-lhes: Em verdade vos 
digo que esta viúva pobre depositou no 
gazofilácio mais do que o fizeram todos os 
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do 
que lhes sobrava; ela, porém, da sua 
pobreza deu tudo quanto possuía, todo o 
seu sustento." (Mc 12. 41-44)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: "Está alguém entre vós 
doente? Chame os presbíteros da igreja, e 
estes façam oração sobre ele, ungindo-o 
com óleo, em nome do Senhor. E a oração 
da fé salvará o enfermo, e o Senhor o 
levantará; e, se houver cometido pecados, 
ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os 
vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do justo." 
(Tg 5. 14-16).
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Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas às 19h!

Discipulado: Começamos a fazer nosso 
discipulado online! E você da Upa-Rio é muito 
bem-vindo para participar. As aulas estão 
sendo ministradas pela nossa Mis. Leninha 
Maia todas as quartas-feiras às 17:30h.

Dúvidas? Entre em contato conosco através 
do email ou redes sociais:
Email: diretoriaupario@gmail.com
 Instagram: @upa.rio
 Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Devocional: Convite Especial! Hoje às 17hs 
estaremos reunidos, via aplicativo Zoom, 
para a nossa reunião devocional, sob a 
coordenação do nosso mentor, Rev Isaías 
Cavalcanti. Participe deste momento 
especial de comunhão.

Como será: Você receberá o link por um dos 
grupos do whatsapp, Favoritos, Levitas, 
Oásis é vida e poderá também entrar em 
contato pelo tel 992147577. Você não está só e 
não se sinta só.  Participe e convide  amigos. 
Até lá.

Reunião de oração: Vamos clamar pelo 
nosso país, famílias, enfermos, enlutados, e 
todos os motivos que o Senhor colocar no seu 
coração. Você pode orar em casa, ou ligar para 
alguém e orarem juntos.  

Participe via whatsapp das reuniões de 
oração : Os Levitas reúnem-se todos os dias, 
às 20:30h, para orar, com o regente Ilem e  
outros grupos do wahtsapp,  formando uma 
grande corrente de oração. Apresente os seus 
pedidos para orarmos juntos.Participe! Nestes 
momentos que vivemos temos que  nos unir 
em oração, como família de Deus, buscando no 
Senhor as suas misericórdias.

União Presbiteriana de Homens

Semeando Esperança: no dia 30/05 a 
Federação de Homens do nosso presbitério teve 
mais um encontro do projeto Semeando 
Esperança. Estivemos conversando com Rev. 
José Mirabeau, da Igreja Presbiteriana de 
Copacabana. Que palavra edificante! Fique atento 
a esta programação! Acontece em todos os 
sábados, às 10h da manhã. A Federação divulga 
o link da reunião pelas redes sociais e pelo seu 
grupo no facebook: https://cutt.ly/vyBjZFe 

EBD: a Escola Bíblica não foi interrompida 
durante a quarentena! Os homens da UPH são 
estudantes da Palavra de Deus! Acesse a sala 
virtual conforme as orientações da secretaria 
de EBD da Catedral.

Oração: A UPH segue perseverando em 
o r a ç ã o ,  m e u s  i r m ã o s .  N ã o  p e r c a  a 
oportunidade de estar orando com a gente. 
Hoje estaremos reunidos! Acesse o grupo da 
UPH-Rio  no  f acebook  pa ra  ma io res 
i n f o r m a ç õ e s  q u a n t o  a o  a c e s s o : 
https://cutt.ly/IyBjBt7

Aniversário: amanhã é o aniversário do nosso 
querido irmão, Thiago Henrique! Deus te 
abençoe, meu irmão! Muitos anos de vida!

#sociedades e ministérios
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