
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)

Boletim Dominical | LXXV nº 3916 | 12 de julho 2020.

Catedral Rio Catedral Rio

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

https://www.google.com/maps/dir//Catedral+presbiteriana+do+rio/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x997f665bd514eb:0xf3965d815d2ddad3?sa=X&ved=2ahUKEwipg_2e5p_qAhWFHrkGHcqABN0Q9RcwIHoECBUQEQ
https://www.facebook.com/catedralrio
https://www.instagram.com/catedralrio
http://www.catedralrio.org.br/
https://open.spotify.com/show/3UbrflHfq9X2gzyC4blhWN?si=pcLwgHHOSjOBtH2iWKtTfw
https://www.deezer.com/br/show/1331122


01

02

04

07

09

10

11

12

#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#liturgia dominical

Culto Matutino - 10:30h

Culto Vespertio - 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

CATEDRAL PRESBITERIANA RJ
--

Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
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EXPEDIENTE
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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 
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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



G e t s ê m a n i 
signi f ica “ lagar de 

azeite.” Era um jardim, um pomar, localizado 
ao pé do Monte das Oliveiras. Naquele lugar, 
as azeitonas eram prensadas para se extrair 
delas o mais puro azeite. Era um lugar 
tranquilo e agradável. Jesus se retirou com os 
seus discípulos para aquele jardim-pomar 
para comunicar-se com o Pai em oração. O 
Getsêmani  marcou a v ida de Cr is to 
profundamente.

 1 – O Getsêmani é Lugar de 
Separação e Solidão. Jesus afastou-se um 
pouco dos discípulos, prostrou-se com o 
rosto em terra, e orava travando um diálogo 
profundo com o Pai. Vivia um momento de 
intensa e doída solidão.  Jesus pediu que os 
discípulos vigiassem com Ele. Mas eles 
adormeceram, deixando só. A hora era 
adiantada, a tensão era enorme, ele só 
precisava da simpatia e solidariedade dos 
discípulos, mas eles o deixaram sozinho.

Jesus pediu que os discípulos 
vigiassem com Ele. Mas eles adormeceram, 
deixando-o só. A hora era adiantada, a tensão 
era enorme, ele só precisava da simpatia e 
solidariedade dos discípulos, mas eles o 
deixaram sozinho. Jesus não nos deixa sós no 
Getsêmani da vida. Ele está sempre presente 
em solidariedade e comunhão. 

 2 – O Getsêmani é Lugar de 
Oração Intensa. Jesus determinou que os 
discípulos orassem, “orar é transcender o 
possível e invadir o impossível.” Jesus dava o 
exemplo de vida de oração, busca da presença 

do Pai e consagração a Ele, mesmo sendo 
verdadeiro Deus, como verdadeiro homem 
tinha necessidade e prazer em orar. No 
Getsêmani da vida precisamos ter uma vida 
i n t e n s a  d e  o r a ç ã o .  O r e  m a i s .  O r e 
objetivamente. Ore com fé. Ore intensamente. 

 3 – O Getsêmani é o Lugar de 
Subordinação à Vontade Divina. Jesus orou 
dizendo: “Meu pai, se possível, passe de mim 
esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e 
sim como tu queres. ” O Filho não questionou 
o pai, apenas pediu. Pedir não é incorreto. 
Mas ele subordinou sua vontade à do Pai. 
Como Deus quer e não como queremos. Jesus 
deu-nos exemplo de inteira submissão ao Pai. 
E nós, que também somos seus filhos, 
devemos orar usando a cláusula pétria: “Seja 
feita a tua vontade e não a minha.”  

 4 – O Getsêmani é o Lugar de 
Vigilância Permanente. Os discípulos 
dormiram e não oraram. Jesus permaneceu 
acordado e orou intensamente. O cristão 
precisa estar bem acordado espiritualmente. 
Vigiar é estar espiritualmente alerta. É não 
f e c h a r  o s  o l h o s  e s p i r i t u a i s  e  t e r 
discernimento. É ver além do natural! 
 Cada cristão tem o seu Getsêmani, 
lugar de angústias, solidão, oração, 
submissão à vontade de Deus e vigilância.  
Vivenciá-lo, pela fé em Cristo, promove 
crescimento e maturidade espiritual. 
 Crente que cochila perde parte da 
bênção. Crente que dorme perde a bênção 
toda!

O Getsêmani 
da Vida

#editorial
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Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxíliar



#notícias gerais
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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 o nosso canal 
no YouTube: 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.

Ecos da Catedral 
Você já ouviu a máxima  "juntos somos 
mais fortes." Já experimentou? Nosso 
convite é para que você seja parte desta 
realidade, a�  cada semana, em nossos 
pequenos grupos - ECOS. Seguimos com 
nossas nossas reuniões virtuais e 
essenciais.
Contatos:� ecos@catedralrio.org.br� - 
celular:� 98193.9584. 

E l i e l  A l v e s  F r a g a  – 
Chamado à Presença de 
Deus. 
 Nascido em Espera 
Feliz – MG, em 06 de maio de 1932, 
faleceu em 2 de julho de   2020, aos 88 
anos. Era contador aposentado. Membro 
da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro 
desde 12 de dezembro de 1940, sendo 
batizado pelo Rev. Amantino Adorno 
Vassão. Foi integrante do Coral Simonton, 
Oásis, Canuto Regis e Petrobras. Casado 
com Wilma Fraga. Pai de Ricardo Fraga, 
Denise Fraga, Mellody Fraga. Eliel viveu 
intensamente a sua fé, servindo ao Senhor 
a t ravés  da  música ,  como Lev i ta . 
Agradecemos pela vida e pela fé do nosso 
estimado Eliel, e rogamos as consolações 
do Senhor sobre seus filhos e netos. 
“Combati o bom combate, completei a 
carreira, guardei a Fé.” (II Tm 4.7) 

Informe do Conselho 
 Em reunião realizada na última 
quarta-feira, o Conselho da Igreja recebeu 
Parecer da Comissão Especial Catedral 
COVID-19 propondo que as atividades 
presenciais  na igreja  permaneçam 
suspensas até o dia 31 de julho. Após 
análise da matéria, o Conselho decidiu pela 
s u a  a p r o v a ç ã o ,  d e v e n d o  r e c e b e r 
oportunamente novo Parecer.  Esta 
Comissão Especial apresentou, ainda, a 
Minuta do ‘Protocolo Catedral COVID-19’. 
O assunto está sendo apreciado pelo 
Conselho para posterior deliberação. Em 
decorrência desta decisão, prosseguem 
nossas atividades de forma virtual, que tem 
mantido a igreja unida e seus membros em 
comunhão fraternal, mesmo separados pela 
distância. 
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Junta Diaconal 

Reunião Ordinária - Agradecemos aos 

Diáconos e Auxiliares de Diaconia pela 

expressiva participação em nossa reunião 

ordinária de Julho/20, que aconteceu na 

última segunda feira dia 06/07, via aplicativo 

Zoom. A reunião foi muita produtiva, 

dinâmica e alegre. 

Reunião de Oração - Na segunda feira dia 

20/07 às 20h, também pelo aplicativo Zoom, 

teremos nossa reunião de oração. O link de 

acesso será informado ao longo do dia no 

grupo de Whatsapp da Junta Diaconal. Venha 

participar conosco! 

Dia do Diácono - No último dia 9 de julho a 

IPB celebrou o Dia do Diácono Presbiteriano. 

Louvamos ao Senhor pela vida de cada um 

de nossos Diáconos e Auxiliares de 

Diaconia, que dedicam seu tempo, talentos, 

atenção, esforços e amor para alcançar e 

atender as necessidades do próximo. 

Sociedade Auxiliadora Feminina

Perseverando  em Oração - a Sinodal Rio 

de Janeiro se reúne  para orar, toda  

segunda-feira, às 8h, pelo App Zoom. Venha 

orar conosco. Link com a Adriana, presidente 

da SAF . 

Reunião  de Oração  e Jejum - Toda terça-

feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 

Senhor juntas, pelo App Zoom. 

Reunião de Comunhão - Na próxima 

quinta-feira, às 10h, juntas buscando ao 

Senhor!! 

Chá das Amigas - Reserve a data na sua 

agenda e em seu coração,  dia 23/07, às 15h.  

Vamos celebrar  o Dia da Amiga!!! 

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo
 

 

Durante todo o mês de julho seguiremos com 

as lives, às terças-feiras. Elas são abertas a 

t odos  e  acon t ecem no  I ns t ag ram: 

@eccc.catedralrio. Programe-se para estar 

conosco. Aproveite cada momento para o 

crescimento de sua família.  

“Perseverantes na Oração” – todos 

conhecemos alguém que neste momento 

necessita de consolo, oportunidade e cura. 

Clamemos ao nosso Deus para que Ele entre 

com providência e que, se possível, 

possamos ser parte da ajuda ao nosso irmão.

Feliz Aniversário de Casamento – 

Parabéns por mais um ano de união. 

Permaneçam unidos e fortes. Que o Senhor 

continue abençoando o lar onde celebram 

esse sentimento.  

UPH - União Presbiteriana de Homens

 

Federação: Queridos irmãos, a UPH está em 

plena atividade durante a quarentena! Não 

deixe de participar. A atividade da Federação 

Presbiteriana de Homens do Presbitério do 

Rio de janeiro (Semeando Esperança) 

acontece todos os sábados, às 10h. 

Sinodal Rio: Fique atento, pois haverá 

continuidade dos encontros "Falando sobre 
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Missões" que acontecerão sempre nas 

terceiras terças-feiras do mês! 

EBD: Não perca a aula de hoje! Acesse a sala 

virtual conforme as orientações da secretaria 

de EBD da Catedral. 

Lino: Nasceu! Parabéns ao nosso presidente 

Will que é pai de um lindo bebê. Que o 

Senhor o faça crescer em estatura e graça. 

Oração: hoje tem Reunião de oração da 

UPH, que será conduzida pelo Presbítero 

Carlos Soares (nosso irmão Carlinhos). 

Entre no grupo de facebook "UPH-Rio" para 

saber como acessar a sala virtual. 

Movimento Oásis

Devocional!  Agradecemos a sua presença 

virtual pelo aplicativo zoom, assim como a 

presença do preletor convidado, Rev. André 

Monteiro, pastor da IP. Mananciais. A nossa 

devocional de julho, está sendo  coordenada 

pelo nosso mentor Rev. Isaías Cavalcanti. 

São momentos especiais de adoração ao 

Senhor. Somos alimentados pela Palavra  de 

Deus e temos o privilégio de rever os nossos 

irmãos queridos. Aguardamos você na nossa 

devocional. Não perca!! 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Não estamos mais fazendo lives nas 
segundas e quartas !

Devô: Nossas devocionais são todos os 

domingos, às 17h pelo Instagram:
@upa.rio 

EBA: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 

19h! Também pelo Instagram @upa.rio 

Discipulado: 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 e-mail ou redes sociais:

E-mail: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio Facebook:
Facebook: www.facebook.com/upa-rio

 

 

 

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio: “O Bondoso Amigo”, Família Improta 

I - ADORE 

EM ESPÍRITO

Convite à Adoração
Dirigente:  “Ó SENHOR, tu és o meu Deus; 

exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, 
porque tens feito maravilhas e tens 
executado os teus conselhos antigos, fiéis e 
verdadeiros.”  (Is 25. 1).

Congregação: “O teu nome, eu o farei 
celebrado de geração a geração, e, assim, 
os povos te louvarão para todo o sempre.”  
(Sl 45. 17).

Dirigente: “Celebram os céus as tuas 
maravilhas, ó SENHOR, e, na assembléia 
dos santos, a tua fidelidade.” (Sl 89. 5).

Congregação:  “Render-te-ei  graças, 
SENHOR, de todo o meu coração; na 
presença dos poderosos te cantarei 
louvores.”  (Sl 138. 1).

Todos: “Prostrar-me-ei para o teu santo 
templo e louvarei o teu nome, por causa da 
tua misericórdia e da tua verdade, pois 
magnificaste acima de tudo o teu nome e a 
tua palavra.” (Sl 138. 2)

Hino 18 HNC - “Deus dos Antigos” 

Oração de Adoração 
Coral Canuto Régis: “Aleluia”, de J.S. Bach / 
Adapt.: Eunice Massière  

II – CONSAGRE 

COM GRATIDÃO 

Leitura Bíblica:  Hebreus 11. 4 e 6 .

Hino  92 HNC - “A Fé Contemplada” 
(1ª. estrofe)

Oração de Consagração 

Pastorais  

III - ORE

 COM FÉ

Leitura Bíblica: “Ora, a fé é a certeza de coisas 
que se esperam, a convicção de fatos que se 
não vêem. Aproximemo-nos, com sincero 
coração, em plena certeza de fé, tendo o 
coração purificado de má consciência e 
lavado o corpo com água pura. Guardemos 
firme a confissão da esperança, sem vacilar, 
pois quem fez a promessa é fiel.”                         
(Hb 11. 1; 10. 22-23).  

Motivos de Oração 
Coral Canuto Régis: “Eu Sou o Caminho”, 
de Júlio de Oliveira.

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral 

IV –  MEDITE 

 NAS ESCRITURAS 

Leitura Bíblica:  Filipenses  3 
Coral Canuto Régis:  “Quão Magnífico”, de 
Tom Fettke e Linda L. Johnson

Mensagem:  Rev. Renato Porpino 

V – SIRVA 

COM ALEGRIA 

Bênção Apostólica 
Tríplice Amém 
Poslúdio:  “Aleluia” , do oratório “O Messias”, 
de Händel – Coro e Orquestra Petrobrás 
Sinfônica 
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#liturgia Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: Venha o Teu Reino 
 

ADORAÇÃO

“… Louvando de coração ao Senhor com 
Hinos e cânticos espirituais…” 

 

Chamada à Adoração: 
Dirigente: "Aleluia! Louvai ao SENHOR do alto 

dos céus, louvai-o nas alturas." (Sl 148.1) 
Mulheres: "Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-

o todas as suas legiões celestes." (Sl 148.2) 
Homens: "Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas 

as estrelas luzentes." ( Sl 148.3) 
Dirigente:"Louvai-o, céus dos céus e as águas 

que estão acima do firmamento." (Sl 148.4) 
Todos: "Louvem o nome do Senhor, porque só 

o seu nome é exceldo; a sua majestade é 
acima da terra e do céu." (Sl 148.13) 

 

Cântico: Jesus, Filho de Deus 
 

Deixou os céus para me encontrar,
Aqui não é o Seu lugar 
Um amor assim o mundo não conheceu.
Naquela cruz Se entregou, 
O Teu perdão me alcançou 
Um amor assim o mundo não conheceu 

 

No altar de adoração seja sempre exaltado, 
Jesus, Filho de Deus 

Deixou Sua glória, Morreu em meu lugar 
Jesus, Filho de Deus, Tu És Jesus, 

Filho de Deus 
 

Levou sobre Si pecado e dor, 
Venceu a morte e ressuscitou 
Um amor assim o mundo não conheceu 
Levou sobre Si pecado e dor, 
Venceu a morte e ressuscitou 
Um amor assim o mundo não conheceu 

 No altar de adoração... 
 

Seja exaltado, engrandecido, 
Seu nome é Santo, Poderoso é

E não há nada que apague o Seu amor 
 

A cruz me libertou, a cruz me libertou2x 
 

No altar de adoração... 2x 
 

Cântico: 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 

Santo, Santo, Santo...   
 

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

Santo, Santo, Santo...    

Oração de Adoração 

CONSAGRAÇÃO 

“… Louvando a Deus… com gratidão em 
vosso coração…” 

Leitura Uníssona: "E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; e o que 
semeia com fartura com abundância também 
ceifará. Cada um contribua segundo tiver 
proposto no coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem dá 
com alegria." (II Co 9.6-7) 



Cântico: Sem limites 

O que darei?  O que darei a Ti
Pelos benefícios, feitos a mim?
Me lembrarei, Me lembrarei, Senhor
De Tuas grandes obras 

Não há outro além de Ti, Não, não há.
Meu desejo é Te adorar, mais e mais, 
Sem limites, me entregarei,
Te adorarei, maravilhoso Deus
Mais que palavras, Te dou meu coração, 
Receba o melhor da minha adoração 
 

Oração de Consagração

Pastorais 

CONTRIÇÃO 

“… Perseverai na oração, vigiando com 
ações de graças.” 

Motivos de oração

Cântico: Sonda-me, Usa-me 

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

Como um farol que brilha à noite, 
Como ponte sobre as águas 

Como abrigo no deserto, como Flecha que 
acerta o alvo. Eu quero ser usado 

Da maneira que te agrade 
Em qualquer hora e em qualquer lugar,  

Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor! Usa-me
 

Sonda-me, Senhor e me conhece... 
Como um farol que brilha à noite... 
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me 
Enche-me e usa-me  (2x)

Como um farol que brilha à noite... 

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral 

EDIFICAÇÃO

“Habite, ricamente, em vós a palavra 
de Cristo…” 

Leitura Bíblica

Cântico: Ele continua sendo bom  
 

Mensagem: Missionária Leninha Maia

DESPEDIDA

“… Crescei na Graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 

Cântico: Poder pra salvar 

Todos necessitam de um amor perfeito,  
Perdão e compaixão 
Todos necessitam de graça e esperança,  
De um Deus que salva 

 

Cristo move as montanhas e tem poder pra 
salvar, Tem poder pra salvar 

Pra sempre, autor da salvação,  
Jesus a morte venceu, sobre a morte 

venceu 
 

Me aceitas com meus medos,  
Falhas e temores, enche meu viver 
A minha vida entrego  
Pra seguir Teus passos a Ti me rendo 
 

Cristo move as montanhas... 2x 
 

Possa o mundo ver brilhar a luz,  
Cantamos para a glória do Senhor Jesus 2x 
 

Cristo move as montanhas... 2x 
 

Possa o mundo…2x 

Bênção Apostólica 
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Pra sempre 



#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: Frederico Lopes Cavalcante, Marilene Barros de Souza Evangelista;  
Seg 13: Raissa Hasan Gomes, Renata Coutinho Villon, Tatiana Campello Lopes;  
Ter 14: Maria Alice Pinto de Apocalypses Cordeiro, Nara Lúcia Mendes de 

Mesquita, Regina Maria de Britto Figueiredo, Sandra Alves Farias Maia;  
Qua 15: Maria Helena Lamiz Cunha, Wilca Pereira dos Passos Santos,  
Qui 16: Diác. Aristauziro Ferreira de Oliveira, Maria Ermelinda da Silva Fernandes, 

Marilena Machado de Souza; 
Sex 17: Carla Adriana Rosa Fitzner, João Marcelo dos Santos Marques, Monica 

Lima Gimenes, Nisete Chaves da Luz;  
Sáb 18: Alba Saly Rodrigues Bastos, Aparecida Maria Pereira, Carlos Alberto 

Lopes da Silva Coimbra, Júlia D'ávila de Almeida Machado, Diác. Leandro 
Claudio de Souza Trindade. 

Hoje:  José de Castro Quintaes e Eva Pinto Quintaes; 
Ter 14: Maria José da Silva Santos e Luiz Fernando dos Santos, Diác. Josué 

Ferreira Martins da Silva e Ani Alvaro Vaz, Klaus de Oliveira Telles e Martha 
Cavalcante de Oliveira Telles, Jorge Abreu de Araújo e Rose Any Almeida 
da Silva de Araújo;  

Qua 15: Divaldo Barbosa Gomes e Carmen Lucia Pinho Gomes, Diác. 
Marcelo Figueiredo de Castro Freitas e Leyde Patricia Leadebal Freitas;  

Qui 16: Lucio Mario da Silva Maia e Sandra Alves Farias Maia;  
Sex 17: Clayton Xavier Lima e Celia Rodrigues Xavier Lima;  
Sáb 18: Flávio Bastos dos Santos Reis e Maria Regina Gomes dos Santos 

Reis, Salatiel Menezes dos Santos e Leonor Virginia Accioly Menezes, Isa 
Alves de Oliveira e Arnaldo de Oliveira 



#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, Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e família, Ernani Carvalho

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

Seg 13: Salmo 139.1-14 - Ele nos conhece  
Ter 14: Hebreus 4.12-13 - Escondendo nossas mágoas  
Qua 15:  Lucas 11.9-13 - O melhor presente  
Qui 16: Hebreus 6.13-20 - Sem a exigência de avalista  
Sex 17:  1 Coríntios1.26-31 - Não consigo 
Sáb 18: Salmo 20. 6-9 - Qual é a sua paixão? 
Dom 19:  2 Coríntios 4. 8-18 - Através da cruz  

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

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

19h: Mis. Leninha Maia

ESCALA DE PRESBÍTEROS - JULHO 2020:

05/07: Newton Alvarez  (08h); Olympio Bezerra (10:30h); Paulo Raposo (19h).

12/07: Peter Tenney (08h); Renan Jardim (10:30h); Roberto Correa  (19h).

19/07: Roberto Marinho (08h); Ruy Coelho (10:30h); Altair Bazeth (19h).

26/07: André Lima (08h); Antonio Gouvêa (10:30h); Assuero Silva(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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#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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#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

Trabalho e evangelho: 
Nossa profissão a serviço de Deus 

"Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso 

Pai, que está no céu." Mateus 5.16 

 Em Mateus 5.13-16, Jesus chama a igreja para ser 
sal da terra e luz do mundo. Será que estamos exercendo a 
papel de "luz" nesse mundo? Como são suas atitudes dentro 
do seu ambiente de trabalho?  

 O fundamental é que tenhamos prudência, porém 
uma das melhores formas de evangelizar seu amigo, chefe ou 
até mesmo um cliente é ser uma pessoa honesta e correta. Se 
você está em Cristo, você brilha em meio à escuridão, porque 
é luz e faz diferença naquele lugar. 

 Não podemos apresentar alguém que não 
conhecemos e se tratando do nosso Senhor Jesus não O 
conheceremos sem uma vida marcada pela obediência à Sua 
palavra. Já parou pra pensar que Deus te colocou naquele 
lugar para fazer diferença? No nosso ambiente de trabalho 
fazemos muitos amigos e convivemos com eles a maior parte 
do tempo e muitos agem diferentes de nós; ali podemos ser 
instrumentos de Deus. 

 Existem diferentes maneiras de evangelizar e uma 
delas é o seu testemunho com Deus, na maneira de falar, 
trabalhar e liderar. Outra maneira é orar antes de estar naquele 
lugar, para que Deus lhe dê sabedoria. Não seja invasivo, seja 
amigo e saiba hora certa de falar sobre o amor de Jesus, 
aproveite as oportunidades. (Colossenses 4.5) 

 Portanto meus queridos, "que sua palavra seja 
sempre temperada com sal, para saberdes como deveis 
responder a cada um" (Colossenses 4.6). Sejam prudentes 
para que não comprometa seu dever no trabalho e que seu 
caminhar com Cristo seja visto como exemplo de conduta 
perante as pessoas. Levar o evangelho não é só falar, é ouvir, é 
demonstrar, é testemunhar, é amar. 

Sabrina Póvoa  



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



 Tive um pai menino, que toda a vida 
quis ser livre. Foi um pai ausente em casa, 
separou-se da minha mãe quando eu tinha 
quatorze anos e foi aí que, na verdade, eu passei 
a conhecê-lo. De quinze em quinze dias, me 
buscava para um programa. Me levava à ópera e 
aos concertos que adorava. Sua presença em 
mim é música, muitos silêncios, alguns 
cochilos do meu lado na plateia e uma comida 
boa e barata depois. Vivia só e gostava das 
belezas dessa vida. Decorava poesias, era terno, 
simples e distraído.  Fazia exercícios, cantava 
no chuveiro, em três corais e amava as 
mulheres. Vivia em leveza.
 Teve muitas alegrias na vida, eu 
penso. Tristezas também devem ter invadido o 
seu coração, porque quem escolhe a liberdade 
absoluta paga um preço alto de um coração por 
vezes vazio. Quem não o tem? Mas não há em 
minha memória um Eliel triste ou amargurado. 
Nunca o vi sequer levantando a voz. Amava a 
vida. Me parecia ficar bem sozinho. A música 
talvez tenha sido sua maior companheira. 
Cantou, cantou e muitos males deve ter 
espantado. Conheceu a beleza.
 Mas a verdade mesmo é que muito 
pouco sei de meu pai. Só Deus e quem conviveu 
com ele, gente que eu nem sei quem é, saberão 

completar as partes do Eliel que me falta. Na 
minha memória,  fica um homem distraído do 
mundo, que amava a música, a poesia, um 
homem que comia ovo quente de manhã, que 
tinha cheiro de pasta de dente nas mãos, 
construía incríveis castelos de areia, desenhava 
letras góticas, pessoas de perfil, fazia 
abdominais no banheiro antes do banho e regia 
as caixas de som com um lápis, como um 
maestro. Um homem que me abriu meus 
ouvidos para a beleza da música clássica. Com 
quem eu amava ir aos concertos e quem eu 
também amava ver dormir do meu lado na 
plateia pra depois dizer que tinha adorado o 
espetáculo. Figura singular.
 Como dizia Leminsky: “Distraídos, 
venceremos.” Sempre duvidei um pouco disso. 
Há que estar atento, principalmente nesses 
tempos.
 Mas meu pai venceu seu tempo, 
distraído. E assim foi-se. Distraído, sem 
perceber que ia. E eu, distraída como ele, levei 
um susto com a dor que senti à sua partida. 
Como se nunca tivesse me dado conta do 
quanto que há dele em mim, do quanto me 
inundou de beleza. Vá em paz, paizinho. 
Seguirei com seu bastão caçando a beleza da 
existência. 

Seguirei com seu bastão...

Denise Fraga 
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MENSAGEM DE DESPEDIDA 
AO QUERIDO AMIGO

ELIEL ALVES FRAGA

Nascimento: 06/05/32

Falecimento: 02/07/20

 Hoje dizemos adeus a uma pessoa 
maravilhosa que encheu nossas vidas de 
magia e alegria. 

 Sua marca jamais será apagada, 
passe o tempo que passar, e a saudade para 
sempre fará parte da nossa vida. 

 Esta é uma despedida triste, mas é 
também um momento para recordarmos 
com amor uma pessoa muito especial que 
já não está entre nós. 

 Pouco pode ser dito ou feito perante o único adeus que é definitivo, e nestas 
horas sobram as palavras, assim como se multiplica a dor e a saudade. 

 Que o nosso grandioso DEUS de o consolo necessário e também conforte os 
corações de toda FAMÍLIA!

 Querido amigo ELIEL, vá com Deus e descanse em paz!
 Seu grande e eterno amigo Romildo Burity – Produtor Musical & Tenor/Coral 
Corporativo Petrobras.

Rio, 10/07/20.

"Amigos Para Siempre (Friends for Life)" 
Andrew Lloyd Webber e Don Black
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MENSAGEM DE DESPEDIDA 
AO QUERIDO AMIGO

 Em tempos de restrição de contato, 

nos foi dada a bênção de sentir o calor de seu 

abraço;

 Em tempos de distanciamento social, 

nos foi dada a bênção de tê-lo ao nosso lado, 

entoando lindas canções;

 Em tempos de uso obrigatório de 

máscaras, nos foi dada a bênção de conviver 

com seu sorriso e sua alegria;

 Como dizer adeus a um amigo que, 

por mais que esteja distante, continuará 

presente em nossas vidas?

 Como evitar sentir a presença dele em 

cada canção que entoamos juntos?

 Como não ouvir sua voz junto com as 

vozes que cantam nosso repertório?

 Como não lembrar dos maravilhosos 

momentos que dividimos nos incontáveis 

palcos da vida?

Como diz a canção que, juntos, cantamos: 
“Amigos para sempre é o que nós iremos ser
Na primavera ou em qualquer das estações
Nas horas tristes nos momentos de prazer
Amigos para sempre”

 Vá em paz, querido amigo, Eliel. 06
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Tributo ao amigo que partiu
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Gilson Ferreira do Lago Jr.
Coordenação de Gestão de Comunicação de Crise
Petrobras 
Comunicação e Marcas
Tel: 21 3224-0491 - Rota: 714
gilson_lago@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 - 19� andar, sala 1902
20.031-912 - Rio de Janeiro - RJ
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“Esta é uma despedida triste, 

mas é também um momento 

para recordarmos com amor 

uma pessoa muito especial 

que já não está entre nós e, 

sim nos braços do 

PAI ETERNO!”

 

(Família Fraga 

& 

Romildo Burity & Amigos).

"Amigos Para Siempre 
(Friends for Life)" 

 Andrew Lloyd Webber 
e Don Black


