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Editorial e notícias

-Supervisão Editorial
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-Revisão
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Rev. Isaías Cavalcanti Silva
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
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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

“Ó dúvida cruel:

Viver ou Morrer ?!”
“Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e
o morrer é lucro.” Fp 1.21
A morte faz parte da vida. É natural nascer,
crescer, amadurecer, envelhecer e morrer.
Todos, inevitavelmente, passaremos pela
experiência da morte. Alguém declarou que “a
morte é a coisa mais certa entre as incertezas
da vida!”
O pecado trouxe a tragédia da morte ao
palco da existência humana.
Morte Física: Separação entre o corpo e o
Espírito; Morte Espiritual: Separação
“temporária” entre o ser humano
e Deus (a vida sem Cristo); Morte
Eterna: Separação deﬁnitiva e
eterna entre o homem e Deus.
(Condenação Eterna).
Paulo parece viver um dilema
quanto à morte física: “… se o
viver na carne traz fruto para o
meu trabalho, já não sei o que hei
de escolher.” (Fp 1.22) Morrer,
para o apóstolo, não era uma
tragédia no palco da sua
existência. A morte o levaria à presença de
Deus em espírito. Mas ele tinha uma grande
obra para realizar! Por isso, a morte não seria
ideal naquele momento!
A morte seria uma grande bênção
individual; viver seria uma grande bênção
coletiva.
“A morte não é um simples ponto ﬁnal, mas
apenas uma vírgula na história da vida.”
(Amós Taver)

#editorial
“A morte é o começo de uma vida que não
termina na morte.” (E. Mead)
“Dormindo no Senhor, ao pó seu corpo irá,
mas Deus, um dia, com poder o ressuscitará.
Os mortos viverão! E os vivos, com fulgor,
ao teu encontro subirão! Oh! Vem, Jesus Senhor!”
(Sara Kalley)

O apóstolo Paulo amava a vida, dádiva de
Deus, mas não considerava a morte uma
tragédia, o epílogo de tudo. Via-a com
naturalidade, como acesso à eternidade e à
presença de Deus.
Ele declara enfaticamente:“... o morrer é
lucro.” Porque nem a morte nos
separará do amor de Deus. A
morte nos aproxima dEle,
tirando-nos do tempo e
colocando-nos na eternidade!
Nossos olhos se fecham na terra e
se abrem no céu, diante de Deus,
de Jesus Cristo, do Espírito Santo,
dos anjos e dos eleitos que já
estão lá!
A morte é lucro porque os
eleitos, irão para o céu, em espírito,
aguardando a ressurreição em glória!
“Porque é necessário que este corpo
corruptível se revista da incorruptibilidade, e
que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E, quando este corpo corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir
de imortalidade, então, se cumprirá a palavra
que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória.”
I Co 15.53-54
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxíliar
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#notícias gerais
Reunião do Conselho
Na próxima quarta-feira, dia 29/7,às 18h, o
Conselho da igreja estará se reunindo de
forma on-line pelo aplicativo Zoom.
Pastores e presbíteros estão convocados e a
igreja é convidada a permanecer em oração.

Informe do Conselho
Em reunião realizada na última
quarta-feira, o Conselho da Igreja aprovou
o Protocolo Catedral COVID-19, contendo
os procedimentos de segurança sanitária
para retomada das atividades presenciais
em nossa igreja em sua Primeira Fase, que
se restringirá apenas aos cultos dominicais.
Analisando Parecer da Comissão Especial
Catedral COVID-19 e relatório da Comissão
de Implantação do Protocolo Catedral
COVID-19, o Conselho decidiu pela
retomada das atividades presenciais
em nossa igreja, a partir do dia 16 de
agosto próximo, condicionada à aplicação
das medidas e dos procedimentos
estabelecidos pelo Protocolo Catedral
COVID-19.
Em decorrência desta decisão,
prosseguem nossas atividades de forma
virtual, o que tem mantido a igreja unida e
seus membros em comunhão fraternal,
mesmo separados pela distância física.
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Aplicativo Catedral Rio.
Em breve, teremos um aplicativo
(App) que facilitará o trabalho de gestão da
Igreja. Nele, teremos todos os nossos
Ministérios, Comissões, Sociedades
Internas, Junta Diaconal e demais áreas
integradas para melhor atender à dinâmica
da nossa Igreja.
Estamos na fase de treinamento e
pré-cadastramento de membros. Os
oficiais da Igreja e a liderança,
nomeada ou eleita, para o exercício de
2020 já estão sendo cadastrados e
recebendo um login e senha através da
Eklesia, empresa contratada pelo Conselho
da Igreja para a criação do App. Com essa
senha e e-mail, já será possível acessar o
portal. O aplicativo Catedral Rio está em
processo de customização. O Sistema de
Gestão e este aplicativo representam um
grande avanço para a gestão e para a
comunicação entre igreja e membresia.
Que esta tecnologia esteja a
serviço do reino e seja bênção para todos.
Ecos da Catedral

Você lembra de uma boa deﬁnição
de ECOS? ECOS é a igreja nos lares. Agora,
em tempos de isolamento social, ECOS é a
igreja em vários lares. Abra o seu lar,
também, para uma experiência de
comunhão e crescimento. Temos vários
grupos se reunindo, virtualmente. Apareça.
Nossos contatos: e-mail:
ecos@catedralrio.org.br
Telefone: 98193.8594.

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.
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
É possível encontrar a Felicidade
em meio a um mundo caótico, e pra isso nós
precisamos da fonte da verdadeira alegria:
Jesus Cristo.
Conecte-se e venha adorar
conosco, em Espírito e em verdade, e juntos
vamos louvar o nome do nosso Senhor
Jesus Cristo.

HOJE tem "No 4o com Deus"!
"Não fostes vós que me
escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos
escolhi a vós outros e vos designei para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça;
a ﬁm de que tudo quanto pedirdes ao Pai em
meu nome, ele vô-lo conceda." (João 15.16)
Qual o assunto mais falado do
ano? Corona? Os da década de 70 e 80
devem recordar... Bons tempos quando
Corona era o nome de um artista ou apenas
um chuveiro. Mas não é a nossa realidade no
início desta nova década de 20. Nem Lauro,
nem "Duchas": Corona hoje é o sinônimo de
um vírus altamente contagioso que
necessitamos perseguir e exterminar o
quanto antes, para que o mundo viva bem. O
COVID-19 gerou algumas teorias (e algumas
probabilidades sendo investigadas) de que o
vírus foi modiﬁcado em laboratório por
objetivos escusos numa agenda maligna.
Este, como numa guerra silenciosa e
sinônimo de destruição passando pela saúde
e economia do planeta, cravou uma faca no
peito da História, obstruindo e
desconstruindo o que entendemos como
"normal". A verdade é que nos impediu de ir e
vir, de pensarmos em cinema ou trabalho, de
beijarmos nosso amados, de abraçarmos os
nossos queridos e também de nos
congregarmos. Mas o que o texto bíblico tem
a ver com isso tudo? Hoje às 18h, no nosso
Canal do YOUTUBE, teremos uma conversa
sob o tema: "TODOS SOMOS COVID", com
DANIEL JARDIM. Agende, avise pelo
Whatsapp, ligue para os amigos, colegas,
parentes para entrarem no "No 4o com Deus,
o melhor lugar para se estar." Para quem
perdeu os últimos meses, segue o Link do
"No 4o com Deus" no YOUTUBE:
https://bityli.com/PkLjD
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#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

,

Reunião Ordinária - Convocamos toda a
Junta Diaconal para a nossa Reunião Ordinária
de Agosto/2020, que irá acontecer segundafeira, dia 03/08/2020, às 20h através do
aplicativo Zoom. Estaremos divulgando o link
de acesso no grupo de WhatsApp da Junta
Diaconal. Fique atento e participe!

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião de Oração - Agradecemos a
expressiva participação dos irmãos. Na
segunda-feira, dia 13/07/2020 estiveram
presentes entregando ao Senhor nossos
pedidos de ajuda. Foi uma Bênção!

Perseverando em Oração - A Sinodal Rio de
Janeiro se reúne para orar, toda segundafeira, às 8h, pelo aplicativo Zoom. Venha orar
conosco. Link com a Adriana, presidente da
SAF .

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

Reunião de Oração e Jejum - Toda terçafeira, às 9h. Vamos buscar a presença do
Senhor juntas, pelo aplicativo .
Reunião Executiva - Na próxima terça-feira,
às 10h, após a Reunião de Oração.
Chá das Amigas - Vamos celebrar juntas ao
Senhor e agradecer pelas nossas amigas.
Nosso encontro será na próxima quinta-feira ,
dia 30/07, às 15h. Vamos celebrar o Dia da
Amiga!!!
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano:
PROMESSAS DE DEUS PARA SUA FAMÍLIA
(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR (...),
nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu”
(Js 21:45)

70º ECCC – Após oração e análise da situação
atual de nossa nação, ﬁcou decidida a não
realização do 70º ENCONTRO DE CASAIS
COM CRISTO, em setembro/2020, em
Bananal. Não deixem de avisar aos seus
convidados. Seguimos orando pelo ECCC.
XXIV REENCONTRO DE CASAIS COM
CRISTO – Após levarmos o assunto ao nosso
Pai, em oração, e devido às restrições vividas
na cidade de Búzios, a Diretoria decidiu primar
pelo cuidado e segurança de nossos

Encontreiros, TRANSFERINDO nosso RECCC,
que aconteceria em novembro/2020 para
OUTUBRO/2021. Foram mantidos local,
preletor, valor e condições de pagamento.
Nosso casal procurador – Cleide e Gouvêa –
pode dar maiores informações.
LIVES, às terças-feiras, durante todo o mês
de julho - São abertas a todos e acontecem no
Instagram: @eccc.catedralrio. Esperamos você
na próxima terça. Traga um convidado.
“Orai uns pelos outros” – Que em nossos
momentos de oração possamos incluir cada
família que precisa de milagres. Conhecemos
quem pode fazê-los. Clame ao Senhor pela
saúde, sustento e consolo de muitos da Família
ECCC.
Aniversário Bodas – Que esta data feliz,
quando se comemora mais um ano de bendita
união, se repita por muitos anos. A família
ECCC se alegra com cada casal e roga a Deus
que cada um continue ser bênção para o outro e
ambos sejam bênção para Deus.
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#sociedades e ministérios
UPH - União Presbiteriana de Homens

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!!

EBD: Não perca a aula de hoje! Acesse a sala
virtual conforme as orientações da secretaria
de EBD da Catedral.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Reunião mensal: Será hoje às 16h30min a
nossa Reunião da UPH. Entre no grupo de
facebook "UPH-Rio" para saber como acessar a
sala virtual.
Federação: Estamos em plena atividade
durante a quarentena! Anote pra não perder a
atividade da nossa Federação, projeto
Semeando Esperança, acontece todos os
sábados, às 10h.
Sinodal: Foi muito ediﬁcante conhecer a obra
cristã na Igreja de Varre-Sai/RJ no encontro da
Confederação de Homens, realizada terçafeira, dia 21, em que foi desenvolvido o tema
"Falando sobre Missões". Fique atento que
este trabalho vai continuar para Glória de Deus.
Movimento Oásis

Reunião de oração: Convidamos os irmãos a
participarem das nossas reuniões de oração,
realizadas todos os dias, às 20h30min pelo
BoletimDominical
Dominical
610- -Boletim

Dêvo: Nossas devocionais são todos os
domingos às 17h pelo nosso Instagram.
Discipulado: Você da Upa-Rio é muito bemvindo para participar. Temos nos reunido todas
semana, às quartas 17h30min, 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

Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio: Ilem Vargas
I - ADORE
EM ESPÍRITO
Convite à Adoração
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus! Cantarei e entoarei louvores de toda a
minha alma." (Sl 108. 1).
Congregação: “Despertai, saltério e harpa!
Quero acordar a alva.” (Sl 108. 2).
Dirigente: “Render-te-ei graças entre os
povos, ó SENHOR! Cantar-te-ei louvores
entre as nações." (Sl 108. 3).
Congregação: “Porque acima dos céus se
eleva a tua misericórdia, e a tua ﬁdelidade,
para além das nuvens." (Sl 108. 4)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
e em toda a terra esplenda a tua glória."
(Sl 108. 5).
Hino 177 HNC - “Firme nas Promessas”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis:“Ao Senhor Cantai”, de
Henry Purcell / Adapt.: Eunice Massière

II – CONSAGRE
COM GRATIDÃO
Leitura Bíblica: “Porque quem sou eu, e quem
é o meu povo para que pudéssemos dar
voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de ti, e das tuas mãos to damos. Bem
sei, meu Deus, que tu provas os corações e
que da sinceridade te agradas; eu também,
na sinceridade de meu coração, dei

#liturgia

voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.”
(1Cr 29. 14,17)
Hino 172 HNC – “Chuvas de Bênçãos”
1ª. estrofe
Oração de Consagração
Pastorais
III - ORE
COM FÉ
Leitura Bíblica: “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. 16)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis: "Mais Perto Quero Estar"
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – MEDITE
NAS ESCRITURAS
Leitura Bíblica: Filipenses 3. 17-21; 4. 1
Coral Canuto Régis: “Digno é o Cordeiro”, de
Don Wyrtzen
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – SIRVA
COM ALEGRIA
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Ilem Vargas
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#liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: Em Tua presença
I - ADORAÇÃO
"Louvando a Deus de coração»
Chamada à Adoração:
Dirigente: "Aleluia! Louvai o nome do Senhor;
louvai-o, servos do Senhor." (Sl 135. 1)
Mulheres: "Vós que assistis na Casa do
Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus."
(Sl 135.2).
Homens: "Louvai ao Senhor, porque o Senhor
é bom; cantai louvores ao seu nome, porque
é agradável." (Sl 135.3).
Dirigente: "Louvai ao Senhor, vós todos os
gentios, louvai-o, todos os povos."
(Sl 117.1).
Todos: "Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a ﬁdelidade do
Senhor subsiste para sempre. Aleluia!"
(Sl 117.2)

Limpa o meu coração
Abre os meus olhos pra que eu possa ver
Com o amor que tens por mim. Te amo
Quero ser igual a Ti
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois Contigo vou viver pra sempre
Hosana, Hosana... (Refrão)
Cântico: Oh, quão lindo esse nome é!
No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
Um mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou
Oh, quão lindo esse nome é (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão lindo esse nome é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus

Cântico: Hosana
Eu vejo o Rei da glória vindo com o Seu poder
A Terra vai estremecer
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar
A Terra vai então cantar
Hosana, Hosana. Hosana nas alturas.
Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar
Eu vejo um avivamento quando o Teu povo orar
E Te buscar (Bis)
Hosana, Hosana... (Refrão)
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Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar
Oh, quão maravilhoso é (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
A morte venceste. O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora, proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e vivo está.

És invencível. Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino. Tua é a glória
E acima de todo nome estás
Poderoso esse nome é (2x)
O nome de Jesus, meu Rei
Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é. O nome de Jesus

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me reﬂetir a beleza que há em ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim... (Refrão 2x)
Oração de Consagração
Pastorais

És invencível...
III – CONTRIÇÃO
Poderoso esse nome é...
“Orai sem cessar”
Oração de Adoração
II – CONSAGRAÇÃO:
“… com gratidão em vosso coração.”
Leitura Uníssona: "Honra ao Senhor com os
teus bens e com as primícias de toda a tua
renda; e se encherão fartamente os teus
celeiros, e transbordarão de vinho os teus
lagares." (Pv 3.9-10)
Consagração da vida e bens ao Senhor
Cântico: Reina em mim
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só meu desejo é
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim com Teu poder
Sobre a escuridão
Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor

Leitura Uníssona: "Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças. E a
paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus." (Fp 4.6-7)
Motivos de Oração
Cântico: Deus de Promessas
Sei que os Teus olhos
Sempre atentos permanecem em mim
E os Teus ouvidos
Estão sensíveis para ouvir meu clamor
Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã
És Deus de perto e não de longe
Nunca mudastes, Tu és ﬁel
Deus de aliança, Deus de promessas
Deus que não é homem pra mentir
Tudo pode passar, tudo pode mudar
Mas Tua palavra vai se cumprir
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Posso enfrentar o que for
Eu sei quem luta por mim
Seus planos não podem ser frustrados
Minha esperança está. Nas mãos do grande Eu Sou
Meus olhos vão ver o impossível acontecer
Deus de aliança... (Refrão)
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO
“Habite, ricamente, em vós, a palavra de
Cristo…”

V – Dedicação
Cântico: Vou Seguir com Fé
O meu Deus é maior que os meus problemas
Eu não temerei com Jesus eu vou além
Ainda que a ﬁgueira não ﬂoresça
E não haja o fruto da videira
Eu não temerei, não.
Pois sei que para além das nuvens
O sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu
A minha vida está em Deus
Eu sei que tudo posso em Deus
É Ele quem me fortalece

Leitura Bíblica:
Cântico: Meu Amanhã
Eu nunca vi um justo mendigar o pão
Nem sua descendência perecer
Deus sempre tem o escape em Suas mãos
Deus sempre tem resposta ao que crê
Preciso aprender a conﬁar em Deus
Vitória só se alcança pela fé
Deus sempre tem uma saída,
A vitória é minha, só me resta crer
O que não vejo com os meus olhos naturais
A minha fé vai me dar forças pra enxergar além...
Além.
Eu vou descansar
Pois já entreguei meu amanhã
Nas mãos de Deus
A última palavra vem de Deus
A última resposta vem de Deus!
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
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Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou,
Para a Rocha mais alta que eu,
Eu sei pra onde vou, como águia vou
Nas alturas sou ﬁlho de Deus.
O meu Deus sabe tudo que preciso
Pra sentir a paz dentro do meu coração
Ainda que a lua adormeça
E não haja o brilho das estrelas
Eu não temerei, não
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Sob o Seu Olhar

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Gabriel Soares Amaral, Siley Soares da Cunha, Simone Neves de Campos;
Seg 27: Arminda Rosa de Jesus da Cruz, Gabriela Pantoja da Silva, Luciana de Souza
Cortes, Luciano Pinto de Azevedo, Luzia Marques Ferreira Gomes, Silas Coutinho
Villon, Sival de Almeida Gonçalves;
Ter 28: Diác. Adolfo Guilherme Silva Correia, Amilson Costa Rodrigues, Arlinda Lea dos
Santos, Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão, Esron Jesus Ramos Plácido, Ester de
Melo Trindade, Diác. Joel Henrique Mendes de Mesquita, Joyce Costa Sales, Maria da
Conceição Lima, Maria do Valle Espíndola, Talita Alves Aquino, Willians Matos de
Almeida Araújo;
Qua 29: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luzia Rodrigues O. S. da Silva, Nice
Marques Baptista, Paulo Cesar A. Menezes, Rhubya da Rocha Carvalho;
Qui 30: Bruno Muniz Ramos Polo, José Antonio de Barros, Luzimagno da Fonseca Lemos
Heringer, Patricia Cardoso Guerra, Reubem Luiz Moreira Faria, Vânia Lúcia da Silva
Barbosa, Vitória Elisa Fernandes de Freitas;
Sex 31: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da
Silva, Lucio Pereira de Castro Filho, Marcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina,
Tirza Farina Barros, Vera Maria Villon;
Sáb 01: Benjamin Neves Hansen, Bruna Raquel Simões Gouvêa, Cleriston Santos da Silva,
Jorge Luiz Pina Soares, Jorge Maia Mendes da Silva, Laura Maria Teixeira Portella,
Márcio Rogerio da Rocha Torrão, Melissa de Paula Brito, Priscila Clara de Araujo.

#de casamento
Hoje: Diác. Antonio Renato Cardoso da Cunha e Verena de Miranda Gomes Cunha;
Seg 27: Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos e Rosa Lucia Davi de Lemos;
Ter 28: Adelino Sathler Filho e Mônica Maria Generino de Melo Sathler
Qua 29: Gilberto Alves de Sá e Marcleide Nunes de Souza Sá, Miguel dos Santos
Júnior e Renata Geraldo Peres dos Santos;
Qui 30: Presb. Ruy Loureiro Santos e Regina Maria Silveira Loureiro Santos;
Sex 31: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, Diác.
Archidemes Campos e Irani da Silva Pereira, Roberto Monteiro Barboza e Edmar
Ferreira Monteiro Barboza
Sáb 01: Henrique Manoel Lopes e Maria Claudia Abreu de Farias Lopes

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#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, Jussara Trindade (esposa do
Diác. Leandro).
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil

Seg 27: II Coríntios 9. 6-15 - Ricas expressões de amor
Ter 28: Mateus 7. 7-11 - Abelhas e cobras
Qua 29: Lucas 24. 13-32 - Esperança no luto
Qui 30: Neemias 8. 1-9, 15 - Superando desafios
Sex 31: Lucas 15. 1-7 - Pecadores como nós
Sáb 01: Gênesis 45.1-15; 50.20 - Todas as coisas cooperam
Dom 02: Salmo 107.1-16, 35,36 - Inundação que cura

#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

Escala de Presbítero - Agosto 2020:
Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino 02/08: Carlos Roberto (08h); Dário Porto (10:30h); Denilson Sevilha (19h).
Tema: "A felicidade em um
09/08: Fernando Costa (08h); Gelbson Improta (10:30h); Guaraci Sathler (19h).
mundo caótico." Reflexão sobre a
16/08: Guilherme Sayão (08h); Iaco Lobo(10:30h); Johannes Gaiser (19h).
Epístola de Paulo aos Filipenses
23/08: Jorge Apocalypses (08h); Luis Alberto (10:30h); Luis Monteiro(19h).
19h: Rev. Isaías Cavalcanti
30/08: Mauricio Buraseska (08h); Newton Alvarez (10:30h); Olympio
Bezerra(19h).

#ump

“Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Quando te levantarás do teu sono?”
Provérbios 6.9

"Procrastinação" tem sido a palavra da década. Nós
quase nunca fazemos as coisas quando devemos, sempre
deixamos para depois porque ainda tem bastante tempo pra
fazer ou simplesmente por preguiça.

Diretoria:
Presidente:
Miguel Camboim

No texto de Provérbios 6.6-11 lemos que nós devemos
observar e aprender com as formigas que trabalham sem
ninguém as ordenar e estocam comida e provisões durante o
verão. A formiga não procrastina, não deixa pra depois, não
tem preguiça.

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Já parou pra pensar em quantas vezes você já ﬁcou na
cama até mais tarde por simples preguiça de levantar? O texto
deixa claro que o preguiçoso que ﬁca o tempo todo buscando
um tempinho pra dormir e descansar terá uma vida pobre e
miserável.
Em vários momentos da Bíblia Deus condena a preguiça
e a inércia falando, por exemplo, que o preguiçoso será pobre,
ou não comerá (2a Tessalonicenses 3.10) e nos ensina a agir e
ser proativos como a sogra de Pedro (Mateus 8.14-15), que
assim que foi curada se levantou e foi servir ao Senhor, ela
poderia ter ﬁcado em repouso continuando a recuperação,
mas não teve preguiça e se levantou. Ou como no texto da
mulher virtuosa que "atende ao bom andamento da sua casa e
não come o pão da preguiça" (Provérbios 31.27).
Nós precisamos parar com essa inércia eterna e levantar
para trabalhar, estudar, ajudar em casa e fazer a obra de Deus,
respeitar os dons e habilidades dados por Ele e usá-los para
Sua honra sem deixar essa preguiça, de se mexer e tomar
conta da nossa vida.
Rachel Sathler

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

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

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro
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das

GRANDE

MISSIONÁRIA
Catedral Rio

Catedral
Presbiteriana do Rio

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!

www.CATEDRALRIO.org.br

