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Rev. Renato Lopes Porpino
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Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
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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



«Estarei sempre com vocês,
vocês serão meu povo e eu serei o

seu Deus." (Lv. 26. 12)

 Você se lembra de ter vivido, na 
infância, a experiência de dormir no sofá e 
acordar em sua cama no dia seguinte pela 
manhã? É impressionante que isso tenha 
acontecido e não nos tenhamos atentado para 
como esse fato tenha se dado tantas vezes... 
Não foi um passe de mágica, não foi por tele 
transporte, nem sonambulismo... Alguém que 

o ama tomou você nos braços e o levou 
cuidadosamente, enquanto dormia, para a 
cama.
 A respeito de nossa relação com 
Deus, existe a promessa de que o Senhor está 
e estará para sempre conosco. O nosso Pai, 
que nos criou e amou, sempre esteve presente,
a cada momento, cuidando de nós nos 
mínimos detalhes. Esse Pai amoroso nos tem
tomado nos braços em meio às noites da vida 
e nos tem levado para mais perto d’Ele, a fim de 
estarmos seguros.
 Mesmo que você tenha medos, 
angústias e não consiga perceber  a presença 
d’Ele, o Senhor permanece sempre ao seu lado 
(essa é a Sua promessa). Apesar de, às vezes,
parecer que caminhamos sós, essa falsa 
impressão se dá em razão das nossas 
limitações e fraquezas. Não há quebra de 
promessa! Ele sempre está conosco!
 Se sua alma está pedindo socorro? 
Se você está inseguro e preocupado? Essa 
pode ser uma noite escura da sua vida...   
Porém, ouse descansar e confiar no Pai! 
Lembre-se do Salmo 127. 2: “aos seus 
amados Ele o dá enquanto dormem”. Há 
Alguém que tem a sua vida na palma de Suas 
mãos (Isaías 49. 16) e nada pode mudar isso. 
Enquanto você descansa n’Ele, o Pai trabalha 
por aqueles que n’Ele esperam (Isaías 64. 4).
 Portanto, devemos, pela fé, ter a 
certeza de que acordaremos seguros, 
guardados e sabedores de que, na companhia 
do Pai, as noites passarão e certamente 
desfrutaremos da alegria que vem ao 

Em 
Seus Braços

#editorial
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Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo 
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Fraldas no Armário: Nasceu Lino!
    Nasceu no dia 08 de Julho de 2020, às 
6:45h, Lino Oliveira Araújo, filho dos 
nossos queridos Diácono Willians Silva de 
Almeida Araújo (Will) e Thais Oliveira da 
Silva Araújo. O garoto nasceu com 46 
centímetros e 2,695kg de fofura, beleza e 
saúde!
 Sua chegada, como herança do 
Senhor, trouxe muita alegria ao coração dos 
pais, avós, e da Cecília Oliveira Araújo, sua 
irmãzinha! Seja bem-vindo à vida, Lino. Que 
o Senhor te dê muita saúde, que cresças em 
estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e 
dos Homens. Parabéns aos pais e avós!

Implantação do Protocolo COVID-19
 Nomeada pelo Conselho da 
Igreja, a Comissão de Implantação do 
Protocolo Catedral COVID-19 estará 
r e s p o n s á v e l  p e l a  e x e c u ç ã o  d o s 
procedimentos constantes deste Protocolo 
e está integrada pelos seguintes irmãos:

Relator: 
Presb. Antonio Procópio Gouvêa;

Vice-Relator:
Diác. Luis Henrique Inácio 

Membros:
Presb. André Luis Anselmo Lima; 
Diác. Charles Matos; 
Licenciando Daniel Jardim.

Vasny Ferreira Gomes, 
chamado à presença do 
Pai Celeste. 
    Nascido em 26 de março 
de 1921, faleceu em 4 de 
julho de 2020. Tinha 99 anos e foi membro 
da Catedral por 78 anos. Era advogado 
aposentado, o ingresso na Igreja do Rio se 
deu em 01 de fevereiro de 1942, quando 
fez sua Profissão de Fé, oficiada pelo Rev. 
M a t t a t h i a s  G o m e s  d o s  S a n t o s . 
Agradecemos a Deus pela sua vida e fé e 
pedimos a consolação divina aos parentes 
e amigos! 
“Combati o bom combate, completei a 
carreira, guardei a fé.” 2 Tm 4.7 

Reunião do Conselho 
Na próxima quarta-feira, dia 22/7, 

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

Ecos da Catedral

Nestes dias de distanciamento social, 
estamos unidos para nos fortalecermos.
Muitos declaram ser o ECOS um "oásis 
semanal" preparado por Deus, em tempos 
de COVID. Que nos sintamos acolhidos e 
acolhedores, enquanto Deus nos trata. 
Venha experimentar este sentimento único, 
mas que se repete a cada semana. Nossos 
contatos:  / ecos@catedralrio.org.br



Romero Teixeira dos 
Santos, convocado à 
presença de Deus.
     Nascido em 10 de 
março de 1932, faleceu 
em 12 de julho de 2020, 
aos 88 anos. Economista aposentado, era 
membro da Igreja desde 07/06/1990, 
quando foi batizado pelo Rev. Guilhermino 
Cunha. Deixa profunda saudade no coração 
da esposa: Dirajaer da Costa Maia dos 
Santos (Jainha); dos Filhos: Ana Olímpia 
dos Santos Camboim, Marina dos Santos 
Bastos, Paulo Romero Maia Teixeira dos 
Santos, Gisela dos Santos Pellegrino.
    Dos genros: Aldemiro Camboim, Olavo 
Bastos Júnior e Carlos Eduardo Pellegrino;
E dos netos: Juliana Camboim (Jefferson), 
Migue l  Camboim,  Pr isc i la  Bas tos 
Fernandes (Guilherme), Daniela Bastos, 
João Pedro Teixeira, Ana Carolina Teixeira, 
Maria Isabel Pellegrino, João Filipe 
Teixeira, Paula Teixeira, Ana Paula 
Pellegrino e Ana Clara Pellegrino.
    Agradecemos ao Senhor a vida preciosa, 
a fé e o testemunho cristão do nosso 
querido irmão Romero Teixeira, rogando as 
consolações divinas sobre sua família, 
“família bendita do Senhor!”

“(…) Esquecê-lo não podemos!
Vivê-lo, só na lembrança.
Tê-lo na vida foi dádiva,
revê-lo na glória é esperança!(…)
O supremo autor da vida
soberanamente o convocou,
Ele o deu e Ele o levou,
Bendito seja o nome do Senhor.” (I.C.)

Aristauziro Ferreira de Ol iveira 
Aniversariou!
    Nosso longevo irmão, Dr. Aristauziro, 
servo de Deus fiel e dedicado a Ele, 
completou 96 anos dia 16 de julho de 2020, 
na presença de Deus e dos seus familiares. 
Parabéns, amado irmão, que as bençãos 
divinas sejam multiplicadas, a alegria e a 
felicidade sejam redobradas na sua 
existência.

“Um ano mais de vida,
Guardou-vos o Senhor,
E deu-vos fiel guarida
no seu divino amor.

De coração, dai graças
ao vosso eterno pai,
pois mais um ano passa,
a Deus mil graças Dai!”
(Anônimo)

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.



Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Convocamos toda a 

Junta Diaconal para a nossa Reunião de 

Oração amanhã,  segunda- fe i ra  d ia 

20/07/2020, às 20h através do aplicativo 

Zoom. Estaremos divulgando o link de 

acesso no grupo de WhatsApp da Junta 

Diaconal. Fique atento e participe! 

O trabalho continua - Nesse tempo de 

afastamento social, pedimos a toda Junta 

D i a c o n a l  q u e  c o n t i n u e  a t e n t a  à s 

necessidades da nossa membresia. 

Sabemos que as necessidades têm crescido 

e precisam ser atendidas. Quaisquer 

assuntos podem ser trazidos para a diretoria, 

que estaremos na medida do possível 

realizando os atendimentos.  

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 

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 - Vamos celebrar juntas ao 

Senhor e agradecer  pelas nossas amigas. 

Nosso encontro será  na próxima quinta-

feira, dia 23/07, às 15h. Celebrando o Dia da 

Amiga!!!

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

70º ECCC – Após orar e debater vários 

aspectos envolvendo o Encontro de Casais, 

que aconteceria em setembro, a Diretoria 

concluiu que este não seria um bom 

momento para colocar juntos um número tão 

grande de pessoas. Sendo assim, está 

CANCELADO o 70º Encontro de Casais com 

Cristo. Foi levada em conta a segurança de 

Encontreiros e Encontristas. Pedimos que os 

padrinhos comuniquem aos seus afilhados.  

Sigamos em oração por este Ministério. 

Em julho, seguimos com as LIVES, às 

terças-feiras. São abertas a todos e 

acontecem no Instagram @eccc.catetralrio 

Esperamos você na próxima terça.   

“Orai sem cessar” – Há muitos que 

precisam de cura, consolo, provisão, 

trabalho e nós podemos orar por isso. 

Clamemos ao nosso Deus para que Ele entre 

com providência.   

Feliz Aniversário de Bodas – Continuem 

sendo exemplo de amor, amizade e 

companheirismo por toda a vida. Que o 

Senhor lhes conceda muitos anos de vida 

felizes, e que Ele abençoe hoje e sempre essa 

linda união.  

UPH - União Presbiteriana de Homens

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

virtual conforme as orientações da secretaria 

de EBD da Catedral.

5 - Boletim Dominical 
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Federação: Amados irmãos, a UPH está em 

plena atividade durante a quarentena! 

Participe! A atividade da Federação 

(Semeando Esperança) acontece todos os 

sábados, às 10h. 

Sinodal: Será nesta terça-feira, dia 21 de 

julho, o encontro da Confederação de 

Homens. O tema que será abordado é: 

"Falando sobre Missões". Anote na agenda 

do seu Smartphone para não esquecer. 

Reunião: Nosso encontro mensal acontece 

hoje, às 17:30h. Entre no grupo de Facebook 

"UPH-Rio" para saber como acessar a sala 

virtual. 

 UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devô: Nossas devocionais são todos os 

domingos, às 17h pelo nosso Instagram.

Discipulado: Você da UPA-Rio é muito bem-

vindo para participar. Temos nos reunido 

todas às quartas 17:30h, para juntos 

estudarmos a Bíblia. Venha estar com a 

gente! É só mandar mensagem pra um dos 

membros da diretoria ou no direct do 

Instagram. 

EBA: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 

19h! Também pelo Instagram da Upa-Rio 

Dúvidas?  Entre em contato conosco: 

Email: diretoriaupario@gmail.com

Instagram: @upa.rio

Facebook: facebook.com/Upa-Rio 

Movimento Oásis

 

Reunião de oração: Convidamos os irmãos 

a participarem das nossas reuniões de 

oração, realizadas todos os dias, às 20:30h 

pelo WhatsApp, através dos grupos Levitas, 

Oásis é vida, e Favoritos. Caso você ainda 

não tenha acesso , entre em contato  conosco 

e o habilitaremos. 

Você não está só. Participe!! 

 

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

Prelúdio:  Coral Canuto Régis 

I - ADORE
 

EM ESPÍRITO

Convite à Adoração
Dirigente:  “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o 

mesmo e o será para sempre.” (Hb 13. 8).
Congregação: “Este é a imagem do Deus invisível, 

o primogênito de toda a criação” (Cl 1. 15).
Dirigente:  “pois, nele, foram criadas todas as 

coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e 
as invisíveis, sejam tronos, sejam 
soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e 
para ele.” (Cl 1. 16).

Congregação:  “Ele é antes de todas as 
coisas. Nele, tudo subsiste.” (Cl 1. 17).

Todos: “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a 
Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o 
fruto de lábios que confessam o seu nome.” 
(Hb 13. 15).

Hino 52 HNC - “Glória e Coroação”

Oração de Adoração

Coral Canuto Régis:  “Cantarei ao Senhor”, 
de Canuto Régis.

II – CONSAGRE 

 COM GRATIDÃO

Leitura Bíblica:  “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra. Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e pão 
para alimento também suprirá e aumentará 
a vossa sementeira e multiplicará os frutos 
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em 
tudo, para toda generosidade, a qual faz 

que,  por nosso intermédio,  sejam 
tributadas graças a Deus.” (2 Co 9. 8, 10,11)  

Hino  61 HNC – “Ações de Graças” – 
1ª. estrofe

Oração de Consagração

Pastorais

III - ORE 

COM FÉ

Leitura Bíblica: “Se permanecerdes em mim, 
e as minhas palavras permanecerem em 
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será 
feito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, 
isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado 
no Filho.  (Jo 15. 7 ; 14. 13)  

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis: “Mesmo na Tempestade” 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV –  MEDITE 

NAS ESCRITURAS

Leitura Bíblica:  Filipenses  3. 12 -16
Coral Canuto Régis:  “Adoramos-Te”, de 
Canuto Régis 

Mesagem:  Rev. Renato Porpino

V – SIRVA 

COM ALEGRIA

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio:  “Filho do Deus Vivo” , Grupo 
de Louvor da UPA 
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#liturgia Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: Pai Nosso

I - ADORAÇÃO

“Louvando de Coração ao Senhor com Hinos 
e Cânticos espirituais.”

Chamada à adoração:
Dirigente: "Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor, todas as terras." (Sl 96.1)
Mulheres: "Cantai ao Senhor, bendizei o seu 

nome; proclamai a sua salvação, dia após 
dia." (Sl 96.2).

Homens: "Anunciai entre as nações a sua 
glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas." (Sl 96.3).

Dirigente: "Porque grande é o Senhor e mui 
digno de ser louvado, temível mais que 
todos os deuses." (Sl 96.4) .

Todos: "Celebrai com júbilo ao Senhor, todos 
os confins da terra; aclamai, regozijai-vos e 
cantai louvores." (Sl 98.4)

Cântico: O Nome de Jesus

Em teus braços eu, vou me entregar
Os meus medos eu, deixo aos pés do altar

Todos os planos meus, hoje eu entrego a ti
Toma o teu lugar, Tu és bem-vindo aqui

Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar
Em tua presença vou me derramar
E declarar que és santo, óh Deus

O som do céu vamos ouvir
Sopra teu vento suave hoje aqui
Vou declarar o único nome que salva: Jesus

Cântico: Ele é Exaltado

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

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

Oração de Adoração

II - CONSAGRAÇÃO 

“...Dando sempre graças por tudo a nosso 
Deus e pai…”

Leitura Uníssona: "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. (Marcos 12.41-44)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Adoração 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, mais e mais

Sem limites, me entregarei
Adorarei, maravilhoso Deus
Mais que palavras, te dou meu coração
Receba o melhor, da minha adoração

Oração de Consagração

Pastorais



III - CONTRIÇÃO

"Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo.”

Leitura Bíblica: "Agrada-te do Senhor, e ele 
satisfará os desejos do teu coração. Entrega 
o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o 
mais ele fará." ( Sl 37. 4-5).

Motivos de Oração
Cântico: Ele Vem Pra Te Salvar

Diga para os temerosos, não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome
Ele então virá.

Ele vem pra te salvar (2x)
Diga ao cansado, o teu Senhor virá

Ele vem para te salvar
Ele vem pra te salvar (2x)

Contempla ao Senhor e te levantarás
Ele vem para te salvar

Diga para os abatidos, não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome
Ele então virá

Ele vem pra te salvar...

Ele é o teu refúgio em meio as lutas
Um escudo na tempestade
Uma torre na tristeza
Fortaleza em meio a batalha

Ele vem pra te salvar...

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO

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

Leitura Bíblica:

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

É meu, somente meu todo o trabalho...

Mensagem: Licenciando Daniel Jardim

V - DESPEDIDA

“E tudo que fizerdes… fazei-o em nome do 
Senhor Jesus…”

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 deixe cair em provações severas
Mas livra-nos do mal

Venha o Teu reino, faça a Tua vontade
Seja assim na Terra como é no céu

Porque o reino, o poder e a glória
São Teus para sempre. Amém.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom 



#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: Presb. Carlos Roberto Soares, Claudeonice Vieira de Paula, Iara Ligia 

Silveira, Rachel Lemes Franssen; 

Seg 20: Elen Cristina Lopes da Silva Felippe Silva, Joaquim Gomes de Sá, Maria 

Flor Campos Stefano, Marina de Carvalho Reis, Miguel dos Santos Júnior, 

Victor Mota Reis;  

Ter 21: Ana Gabriela Pereira de Bastos, Elisimar Ferreira da Silva, Geralda Santos, 

Leandro do Carmo Wanderley de Andrade, Leticia Bastos de Andrade;  

Qua 22: Celso de Carvalho, Patricia Gonçalves dos Santos Galrão;  

Qui 23: Christina Cardoso, Elaine Morais Abdo, Maria José da Silva Santos, Maria 

Julia dos Santos Galrão, Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria Cabral Pereira;  

Sex 24: Antonio Modesto Couto, Davi Koji Yamaoka, Grettha Almeida dos Santos, 

Helen Heinzle Sathler, Izabel Machado de Araújo, Marcelo Teixeira de Andrade, 

Marcio Roberto da Silva Gouveia; 

Sáb 25: Beatriz Pinto Gorne, Marcos Antunes Freitas, Paulo Vitor Moreira Lima. 

Hoje:  Isaias Palermo e Lucia Helena Cascareja Palermo;  

Seg 20:  Presb. Denilson Laurentino Sevilha e Cristiane Aparecida da Silva Sevilha, 

Ricardo Alexandre Passos Chaves e Ana Raquel de Mello Chaves;  

Qua 22: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inacio, Jasson Soriano de Lima e Glaucia 

Macedo de Lima, Diác. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia Pimentel Boechat 

Jardim;  

Qui 23: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogerio Teixeira Sampaio, Gabriela da Silva 

Barbosa e João Heitor Pain de Souza Leão;  

Sex 24: Leonardo e Silva Galrão e Patricia Gonçalves dos Santos Galrão;  

Sáb 25: Mauricio Pereira do Nascimento e Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo 

Nunes da Costa e Jaqueline Sales da Costa. 

 



#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 20: João 14.1-14 - Lar doce lar  
Ter 21: Tiago 1. 12-18 - Abrigo na tempestade 
Qua 22: Cântico dos Cânticos 2.14-15 - Apanhando raposas 
Qui 23: Jeremias 23.20-24 - Cuidado vigilante 
Sex 24: Marcos 8.22-26 - Jesus sabe o porquê 
Sáb 25: Efésios 3.8-19 - Imperfeição perfeita  
Dom 26: Isaías 58.6-12 - Serviço altruísta  

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

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

19h: Lic. Daniel Jardim

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.

12 - Boletim Dominical 



#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

Até quando? 
“Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê 
não é esperança; pois o que alguém vê, como o espera? Mas, 

se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.” 
(Romanos 8: 24-25).

 Abraão e Sara aguardaram muitos anos até que 
pudessem ter um filho. Eles sonharam, aguardaram, e viram a 
promessa do Senhor se cumprir. O povo de Israel demorou 
quarenta anos no deserto, passando por inúmeras dificuldades, 
até chegar à terra prometida. José, após ser vendido como escravo 
por seus próprios irmãos, esperou treze anos até se tornar um 
homem poderoso no Egito. Nesse meio tempo, foi acusado, preso 
e punido. A Bíblia não nos ensina que, por crermos em Deus, 
nossa vida não terá tribulações. Deus não nos diz que as 
respostas às nossas orações serão instantâneas. Pelo contrário, a 
Palavra nos mostra que a tribulação produz perseverança, e que o 
sofrimento presente não pode ser comparado à glória que iremos 
ver (Rm 5:3; 8:18). 
 Até quando? Talvez Abraão e Sara tenham feito essa 
pergunta. E talvez essa tenha sido a maior pergunta do ano de 2020. 
Em meio às dificuldades financeiras, às crises na família, aos 
problemas na saúde, ao distanciamento de quem mais amamos, nos 
perguntamos: Até quando, Senhor? Imagino que essa pergunta seja 
especialmente difícil em nossa sociedade. Dizemos que não podemos 
perder tempo, que tudo precisa ser rápido, imediato, eficiente. 
Desistimos daquilo que exige muito trabalho e damos preferência aos 
resultados de curto prazo. No fundo, nos orgulhamos do fato de não 
termos tempo suficiente e evitamos ao máximo esperar - até que, de 
repente, somos forçados a fazê-lo.  
 Até quando? Seja qual for a circunstância que te leva a 
fazer essa pergunta, eu não terei a resposta, e você, 
provavelmente, também não. Mas nós cremos em um Deus que 
tem a resposta. Aliás, que tem todas as respostas. Um Deus que 
cuida de cada detalhe e que nos ama incondicionalmente. Então, 
podemos descansar. Podemos aguardar, pacientemente, aquilo 
que Ele tem guardado e planejado para nós. Ainda que pareça 
difícil e ainda que pareça distante... Ele já sabe. Talvez seus planos 
para esse ano tenham sido frustrados, mas saiba que os planos de 
Deus para sua vida não podem ser frustrados – nem por 
dificuldades momentâneas, nem por homens poderosos, e nem 
por pandemias. Agradeça a Deus por Seu imenso cuidado ao 
longo deste ano e esteja com o coração alegre porque, até aqui, 
nos ajudou o Senhor. 

Juliana Maia 



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



FEIRA das

XXI

www.CATEDRALRIO.org.br

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

NAÇÕES

Culto de Adoração e Louvor, com o Grupo  de Louvor da Catedral, 
Live com a presença do Rev. Marcos Agripino - Secretário Executivo da 

APMT, Mensagem do  Rev. Renato Porpino (Pastor da Igreja), 
Testemunhos e entrevistas com missionários nacionais e internacionais   

Um mundo de bênçãos espera por você!

Dia 8 de agosto de 2020, das 11h às 15 h.

LIVE
Catedral Rio

Catedral Presbiteriana do Rio


