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-Revisão
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Presb. Guaracy Satlher
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line)
Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line);
Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (instagram)
Quinta-Feira: Vida e Fé - 20h (YouTube);

ADORAÇÃO EM ESPÍRITO E EM VERDADE!
“Mas vem a hora e já chegou, em
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em Espírito e em verdade; porque são estes
que o Pai procura como seus adoradores.” (Jo
4.23). Jesus ressalta que em breve viria o
tempo em que as divisões entre judeus e
samaritanos seriam removidas e o culto no
templo seria substituído.
O tempo “já chegou,” porque Jesus
está presente e começou a obra que conduz à
presença do Espírito Santo na Igreja.
O verdadeiro culto é contrastado
com o culto regulado pelas disposições
temporárias da Lei, especialmente a
separação entre judeus e gentios e as
exigências do culto no templo de Jerusalém.
Os aspectos cerimonial e sacrificial da lei
eram provisórios.
O culto “Em Espírito e Verdade” é o
culto no Espírito Santo. Ele continua a obra
começada por Jesus Cristo. As marcas da ação
do Espírito Santo são a remoção das barreiras
étnicas e a capacidade dos cristãos adorarem
sem a necessidade de templos ou santuários. A
adoração “Em Espírito e em Verdade” é exclusiva
dos eleitos. Somente os salvos em Cristo, pela
ação interior do Espírito Santo, que neles habita,
conseguem adorar a Deus e oferecer-lhe,
espiritualmente, sacrifício de louvor. “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)
O tempo de sacrifícios de animais
terminou com o sacrifício único, suficiente e
eficiente de Cristo. Porém, os servos de
Deus, no exercício do sacerdócio real em
Cristo, ainda têm dons e ofertas para
apresentar a Deus. Estes sacrifícios

#editorial
espirituais incluem louvor a Deus e atos de
amor ao próximo. Somos “o Templo do
Espírito Santo,” Ele habita em nós, e unido ao
nosso espírito, ele nos motiva, nos
impulsiona e gera em nós o louvor e a
adoração à Santíssima Trindade. A adoração
em Espírito é gerada e direcionada à Trindade
pelo Espírito Santo.
O não convertido canta, mas não
adora. Repete letras de cânticos, mas não
louva ao Senhor. A adoração e o louvor
verdadeiros brotam de mentes, corações e
lábios convertidos. A canção afirma:
“O meu louvor é fruto
Do meu amor por ti, Jesus,
De lábios que confessam
O teu nome...”
Adoração “Em Verdade” aponta para
a sinceridade dos sentimentos e palavras que
envolvem a adoração e o louvor, assim, como,
a coerência com a Palavra de Deus. A
adoração não pode contrariar os princípios
das Escrituras Sagradas! A Confissão de Fé
de Westminster declara: “... o modo aceitável
de adorar o verdadeiro Deus é instituído por
ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria
vontade revelada, que ele não pode ser
adorado segundo as imaginações e invenções
dos homens... ou de qualquer outro modo não
prescrito nas Santas Escrituras.” (CFW – Cap.
XXI-I). “Somente quando os homens
começam a adorar a Deus é que começam a
crescer espiritualmente.” (Calvin Coolidge)
Adore Sempre!
Adore com Fervor!
Adore em Espírito e em Verdade!

Rev. Isaías Calvacanti
Pastor Auxiliar
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#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

1- Reunião de Oração - Na última segunda,
24/08, realizamos nossa reunião de oração
virtual e foi uma grande Bênção. Intercessão
por enfermos, famílias enlutadas, por
desempregados, e famílias em crise, e
agradecimento pelo sustento, provisão,
cuidado e amor do Nosso Senhor por nossas
vidas. Fique atento e participe conosco.
2- Reabertura dos Cultos Presenciais (1) - Neste
último domingo tivemos o segundo dia de Cultos
Presenciais em nossa Igreja, com a celebração dos
Cultos Matutino e Vespertino. Para a Glória do
Senhor todo protocolo estabelecido foi cumprido, e
todos que participaram puderam adorar ao Senhor,
reencontrar os irmãos e celebrar a Ceia juntos.
Nossa Equipe Especial de Recepção teve um papel
fundamental nessa ação, e louvamos ao Senhor por
cada irmão que voluntariamente tem dedicado seu
tempo e esforços em prol do próximo.
3- Reabertura dos Cultos Presenciais (2) Neste domingo, 30/08, prosseguimos com os
Cultos Presenciais em nossa Igreja. Precisamos
que todos estejam muito atentos às orientações de
segurança (uso de máscaras e distanciamento
social) e também sobre a necessidade de inscrição
prévia para participação, em razão de redução na
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capacidade do templo.
Destacamos ainda um detalhe
importante, somente poderão
sentar juntos pessoas que
residam juntas, por questão de
segurança, conforme
estabelecido no Protocolo.
Assim, namorados e amigos não poderão sentar
juntos. Contamos com sua compreensão e ajuda.
Ore, Informe-se, Divulgue, e Venha Participar com
Alegria.
4- Ação Social - Mesmo em tempos de crise e na
atual pandemia, nossa Junta Diaconal tem
procurado com todo zelo e amor cumprir seu
chamado de "fazer o bem a quem de direito",
especialmente aos domésticos da fé, ou seja, aos
membros de nossa Igreja, como preceito Bíblico.
Nos colocamos à disposição dos nossos membros
para conversar, orientar e oferecer o suporte que
estiver ao nosso alcance, certos de que Nosso
Senhor tem cuidado de cada um de nós.
SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

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

SAF. Estará conosco o Rev. Felipe Telles.
Reunião de Oração - Terça-feira, dia 01/09,
às 9h. Vamos buscar a presença do Senhor e
derramar nosso coração no altar , pelo App
Zoom.
Reunião Plenária - Na próxima quinta-feira,
dia 03/09, às 14h30, pelo App Zoom. Sua
presença é importante!
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)
“LIVES do ENCONTRO” - Todas as terçasfeiras elas acontecem. Temos tido noites de

comunhão, mesmo à distância. Noites de
bênção. Siga o Instagram: @eccc.catedralrio
Palavras que nos fortalecem. Esperamos você.
Perseverantes na Oração - Tempos difíceis,
mas sabemos que podemos contar com a
oração da Família ECCC. Nosso Deus nos ouve
e tem sempre o melhor para cada um de nós.
Vamos clamar por ajuda do Alto para aqueles
que esperam por saúde, consolo, provisão,
sustento e paz.
Parabéns pelo Aniversário de Casamento –
Parabéns ao casal! Nada mais precisa existir
entre vocês do que o amor inspirado por Deus.
Porque ele se resume em tudo: no respeito, na
confiança, na fidelidade, na paciência, no afeto,
na esperança e no perdão.
UPH - União Presbiteriana de Homens

Comunicação: Caros irmãos, fiquem atentos
às mensagens da UPH-Rio enviadas pelo
WhatsApp, em especial neste período de
isolamento social.
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#sociedades e ministérios
EBD: Não perca a aula de hoje! Acesse a sala
virtual conforme as orientações da secretaria
de EBD da Catedral.
Federação: Todos os eventos passados do
Semeando Esperança estão disponibilizados
na página do Facebook da Federação. Em
setembro continuarão acontecendo ao vivo
sempre às 10hs dos sábados. Todos os
membros de nosso presbitério (de ambos os
sexos) estão convidados. Dica: Agende para
ser lembrado e ser abençoado.
UPA - União Presbiteriana do Rio

Rev. Renato Porpino: Na última terça-Feira,
dia 25, o nosso amado e querido Pastor
completou mais um ano de vida! Parabéns,
Pastor! Somos gratos a Deus por sua vida!
Devô: Nossas devocionais são todos os
domingos, às 17h, pelo nosso instagram
Discipulado: Você da Upa-Rio é muito bemvindo para participar. Temos nos reunido toda
quarta, às 17h30min, para juntos estudarmos a
Bíblia. Venha estar com a gente! É só mandar
mensagem pra um dos membros da diretoria ou
um direct para o nosso instagram instagram.
Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas às 19h!
Também pelo Instagram da Upa-Rio. Venha
aprender e ser abençoado atraves das nossas
lives!
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Dúvidas? Entre em contato conosco:
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio / Facebook:
facebook.com/Upa-Rio
Movimento Oásis

Feliz aniversário!!!!: Rev Renato Porpino o
Movimento Oásis agradece a Deus pela sua vida e
ministério, e deseja que Senhor o fortaleça, renove
as suas forças, e o cubra com as suas
misericórdias para que seja vitorioso no seu
ministério e com sua família. Deus o abençoe!!
Reunião de oração: Todos os dias às 20h30min
pelo Whatsapp nos grupos FAVORITOS, LEVITAS,
e OASIS é VIDA, nos reunimos em oração.
Apresente seus pedidos e agradecimentos e
participe deste momento de comunhão. Não falte!!
Participe também das nossas devocionais pelo
aplicativo Zoom. Você não está só!
ECOS da Catedral
As reuniões virtuais têm
sido um refrigério nestes
tempos de isolamento
social. Como é bom nos vermos durante a
semana e sabermos que Deus Todo Poderoso
tem cuidado de nós. Semana após semana,
agradecemos por cuidado, pela intercessão dos
irmãos e tantos outros presentes vindo do Pai.
Você sabia que temos até visitantes em nossos
ECOS? Deus surpreende todo o tempo. Apareça.
Nossos contatos são: e-mail - ecos@
catedralrio.org.br - celular: 98193.9584

Ldoiç~olteos

Nova série de
sermões que serão
ministrados pelo Rev.
Renato Porpino.
Reflexões preciosas
do sermão do
monte, proferido pelo Senhor Jesus
Cristo. Inicia-se hoje, no Culto Matutino,
às 10h30min. Participe com a sua família!

A

#notícias gerais
Live Missionária
O Rev. Renato Porpino entrevista o Rev.
Marcos Agripino, Executivo da APMT Agência Presbiteriana de Missões
Transculturais - da IPB Imperdível
Amanhã, dia 31/08, às 20h, no canal do
YouTube Catedral Rio. Você e família são
convidados para participar. "A Missio Dei
é tarefa de todo o cristão!"

Ministério de Patrimônio - Avisos e Conceitos Gerais
A atividade do Ministério de Patrimônio (MP) se enquadra na categoria de “atividade
meio” da igreja, porém contribui para a boa ordem e desenvolvimento da “atividade fim”
dos diversos Ministérios e Sociedades Internas da Catedral, (identificados como Áreas,
ou Centros de Custos), que além das atividades inerentes a sua esfera de atuação,
também estão envolvidos com os bens permanentes que compõem o patrimônio
material da igreja, exigindo todo o zelo e cuidado na sua administração. Os Bens
Patrimoniais Permanentes resumidamente são aqueles em razão de sua natureza e sob
condições normais de utilização, não perdem a sua identidade física, ou têm duração
superior a dois anos. (Art. 15, §2º da Lei nº 4320/64). Exemplos: mobiliário,
equipamentos de informática, eletrodomésticos, imóveis, dentre outros. “A
responsabilidade, ou custódia sobre os bens permanentes alocados em cada Área, ou
Centro de Custo efetiva-se quando das aquisições, transferências, baixas, ou mudança
de liderança, sendo formalizada em formulário próprio, devidamente assinado e
registrado no Sistema de Controle Patrimonial.” (Item 2.9 do MANUAL DE BENS
PATRIMONIAIS, aprovado em Ata do Conselho da IPRJ de 27/10/2011). Especial
destaque se faz necessário aos procedimentos para a inclusão, (por aquisição, ou
doação) e para a exclusão (por inservibilidade, ociosidade, ou mesmo extravio) do
material permanente escriturado. Toda a movimentação de inclusão, movimentação
interna, ou exclusão deve ser previamente comunicada ao MP (Presb. Gouvêa). Termo
de Responsabilidade – é o Documento que consolida a carga patrimonial e efetiva a
responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais e de acordo com o Manual de
Bens Patrimoniais aprovado pelo Conselho em 27 Out 2011, deve ser atualizado, no
mínimo, anualmente, ou quando ocorrer a movimentação de pessoal, por substituição
dos integrantes citados no caput do texto anterior. Do exposto, o MP remeterá aos
agentes responsáveis (Ministros, Diretorias das Sociedades Internas, Comissões, EBD,
Congregações, Junta Diaconal, Gabinetes Pastorais, Gerências Operacionais,
Conselho, Adm AVB e outras Áreas e Centros de Custos), o atual Termo de
Responsabilidade de cada setor, para sua atualização, já visando também, às futuras
mudanças de responsáveis para o ano de 2021.
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Culto Matutino 10h30min
Prelúdio:
I – ADORAÇÃO
ao Deus Triúno
Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao Senhor, na companhia
dos justos e na assembleia.” (Sl 111.1)
Mulheres: “Grandes são as obras do Senhor,
consideradas por todos os que nelas se
comprazem.” (Sl 111.2)
Homens: “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Sl 111.3)

#liturgia

ofertas no gazofilácio. Viu também certa
viúva pobre lançar ali duas pequenas
moedas; e disse: Verdadeiramente, vos
digo que esta viúva pobre deu mais do que
todos. Porque todos estes deram como
oferta daquilo que lhes sobrava; esta,
porém, da sua pobreza deu tudo o que
possuía, todo o seu sustento.” (Lc 21. 1-4).
49 HNC - “Sempre Vencendo”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração
Pastorais
III – COMUNHÃO
com Deus pela Mediação de Cristo

Dirigente: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Sl 8.1)

Dirigente: “Confia os teus cuidados ao
Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá
que o justo seja abalado.” (Sl 55.22)

Todos: “Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas
mãos.” (Sl 19.1)

Congregação: “Bendito seja Deus, que não
me rejeita a oração, nem aparta de mim a
sua graça.” (Sl 66. 20)

10 HNC - “A Criação e seu Criador”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO
ao Deus Provedor
Leitura Uníssona: “Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas
8 - Boletim Dominical

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração pastoral

IV – EXPOSIÇÃO
da Palavra de Deus
Leitura Bíblica: Mateus 5. 1 - 2
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – DEDICAÇÃO
ao Senhor
Cântico: “Coração Regenerado”
Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus!
Como fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão,
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos corpo, e assim bem ajustados,
Totalmente ligados, unidos,
Vivendo em amor.
Uma família sem, qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família, vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és
para mim, querido irmão!
Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és
para mim, querido irmão!
Como fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão,
Preciosa é a nossa comunhão!
Bênção apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Anotações

e reﬂexões

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Ousado Amor
I – ADORE
com fervor
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bom é render graças ao Senhor e
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,”
(Sl 92.1).
Mulheres: “Anunciar de manhã a tua
misericórdia e, durante as noites, a tua
fidelidade,” (Sl 92.2)
Homens: “Com instrumentos de dez cordas,
com saltério e com a solenidade da harpa.”
(Sl 92.3).
Dirigente: “Pois me alegraste, Senhor, com
os teus feitos; exultarei nas obras das tuas
mãos.” (Sl 92.4).
Todos: “Quão grandes, Senhor, são as tuas
obras! Os teus pensamentos, que
profundos!” (Sl 92.5)
Cântico: Quebrantado
Eu olho para cruz
E para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar,
Da Sua obra vou cantar
O meu salvador na cruz mostrou
O amor do Pai, o justo Deus
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#liturgia

Pela cruz me chamou,
Gentilmente me atraiu e eu
Sem palavras me aproximo,
Quebrantado por Seu amor
Imerecida vida de graça recebi,
Por Sua cruz da morte me livrou
Trouxe-me a vida eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado
Pela cruz me chamou... 2x
Impressionante é o Seu amor
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel

2X

Pela cruz me chamou... 2x
Cântico: Aclame ao Senhor
Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
sempre te adorarei
Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares,
ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim

Meu Jesus, salvador…
Aclame ao Senhor... 2x
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim
3X

Motivos de oração
Cântico: Segurança
Entrego a Ti a minha oração,
Pois Tu És Senhor
Fonte de águas vivas que há em mim

Oração de Adoração
II – CONSAGRE
com Gratidão
Leitura Bíblica: "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."
(2 Co 9. 6 - 7)
Consagração de vida e bens ao Senhor

És a minha esperança eu descanso em Ti
Posso confiar que a vitória está por vir
Seguro estou em Ti, Tu És o Deus de amor,
Não temerei o mal, Tu És o grande Eu sou
Eu ergo minhas mãos, preciso receber
Tua palavra ó Deus que me fará vencer
Entrego a Ti a minha oração...
Seguro estou em Ti...
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – MEDITE

147 HNC – “Vencendo vem Jesus”

na Palavra
Oração de consagração
Leitura Bíblia
Pastorais
Cântico: Reina Em Mim
III – ORE
com Fé
Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Mt 7. 7-8)

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 o Teu poder
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Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor

Dá-nos hoje o alimento necessário pra
viver,
O pão de cada dia

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em Ti

Perdoa os erros
Que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu
Não nos deixe cair em provações severas,
Mas livra-nos do mal

Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim... 2x
Mensagem: Mis. Leninha Maia

Venha o Teu Reino Faça a Tua vontade,
Seja assim na Terra como é no Céu. 2x
Nosso Pai…
Perdoa os erros…

V – SIRVA
com Amor.
Cântico: Venha o Teu Reino
Nosso Pai,
Que o Teu nome seja mantido Santo,
Venha o Teu Reino

Porque o Reino, o Poder e a Glória, São
Teus para sempre 2x
Amém... 3x
Bênção Apostólica
Amém Quintuplo
Poslúdio: Maranata

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em Ti

Reina em mim... 2x
Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – SIRVA
com Amor.

Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim

Cântico: Venha o Teu Reino
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Augusto Alves de Souza Cunha, Wellinton Mendel Castelano;
Seg 31: Adelino Sathler Filho, Juliana Ribeiro Varella Ferreira, Marcia do Carmo A.
Costa Maia, Natalia Ferreira da Silva.
Ter 01: Ana Carolina Lopes Spesanes, Davi Aieta Sartorio Mendes de Mesquita,
Dulce Conceição Paula, João Augusto Duarte Oliveira, Luiz Carlos Correa,
Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello, Maria do Socorro Lins, Ruth
Nobre Fernandes, Sophie Neves Hansen.
Qua 02: Alexander Maia Anchieta, Amanda de Siqueira Tenório Cavalcanti,
Samuel Diogo Candido de Oliveira.
Qui 03: Claudia Regina Oliveira Dohmann, Erica Fortunata de Aleluia.
Sex 04: Márcio Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho.
Sáb 05: Ana Flávia Girardin Pimentel Valmorbida, Hanna Christina da Silva
Medeiros, Maria da Luz Borges Assunção, Therezinha de Jesus Daumas.

#de casamento
Hoje: Ignacio Cezario da Paz Junior e Hercilia Maria de Souza Paz, Claudia
Cruz Soares da Silva e Raner Jogemias Soares da Silva.
Seg 31: Valdir da Silva Terra e Maria da Penha Cataldo Terra, Diác. Luiz
Cláudio Pereira do Nascimento e Bárbara Regina Doria de Souza do
Nascimento.
Ter 01: Rosemere de Figueiredo Martins e Dario Aloise Martins.
Qua 02: Cloanto Lima Nogueira e Maria de Lourdes Nogueira, Carlos Alberto
Guerrese Marilsa e Franco Marinho Guerrese.
Qui 03: Diác. Paulo de Castro Freitas e Norelice Figueiredo Freitas, Antonio
dos Santos Penna e Jurema Pereira Penna.
Sex 04: Deoclydes Bezerra Filho e Maria da Silva Bezerra, Jorge Teixeira
Monteiro e Isabel Lopes Monteiro, Felipe Botelho Alves Fusco e Agnes
Alencar de Castro Pastor Botelho.
Sáb 05: Ricardo Ferreira Borges e Eliane Mendonça da Costa Borges.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#agenda de oração
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.
Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito.
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que ﬁzer." Josué 1.8
Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto,
Rute Leão, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Maria Martins Pimentel, Joana
Boechat), Rev. Silvanio Silas, Orlando Silva, Raquel Correia de Freitas, Rosalvo Matias (esposo de
Olga), Sílvio Correia, Lorena Rosa, Juny Boechat, Sérgio Augusto, Presb. Newton Alvarez Rodriguez
Filho e família, Ernani Carvalho, Salatiel Meneses e Leonor Meneses.
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil

Seg 31: Atos 2.14-21 – Pedido de socorro
Ter 01: Romanos 12-13 – O cristão no mundo atual
Qua 02: Habacuque 3. 16-19 – Força para a sua jornada
Qui 03: 2 Coríntios 1. 3-11 – Buscando ocaminho
Sex 04: Salmo 8.1-9 - Além das estrelas
Sáb 05: João 4.7-14, 39-42 - Construindo pontes
Dom 06: 2 Crônicas 20. 2-3, 14-22 - Treino e preparo

#meditação
"Relembre continuamente os termos
deste Livro da Lei. Medite nele dia
e noite, para ter certeza de cumprir
tudo que nele está escrito. Então você
prosperará e terá sucesso em
tudo que ﬁzer." Josué 1.8

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
Tema: "Lições do Alto" - Reflexões do
Sermão do Monte

19h: Mis. Leninha Maia
Tema: "Contramão: A lógica do

Reino"

Próximo Domingo (06.09.2020) - Equipe Especial de
Recepção de Retorno aos Cultos Presenciais
Adrizia Muniz, Aline Gomes, Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Cecilia
Rodriguez, Elionora Pinto, Filipe Agum, Hannah Duarte, Isabelle Barbosa,
João Márcio Santos, Jorge Gorne, Leonardo Trindade, Luis Monteiro,
Marcelo Castro, Newton Rodriguez (Líder), Roberto Marinho, Samuel
Coelho, Valéria Gorne, Victor Mota, Viviane Mattos.
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#liderança
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#ump
Tâmaras por toda parte

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

Há um famoso ditado árabe que diz que “Quem planta tâmaras
não colhe tâmaras”. Isso porque, no passado, uma tamareira levava de 80 a
100 anos para frutificar. Assim, a geração que plantava tâmaras dificilmente
conseguiria colhê-las, deixando esses frutos de presente para a geração
seguinte. Vejamos a história que inspira o brocardo: Conta-se que certa vez,
um senhor de idade avançada, plantava tâmaras no deserto quando um
jovem o abordou perguntando:
– Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher?
O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu:
– Se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras.
Sem dúvidas, esse ditado nos traz reflexões importantes, principalmente
quanto ao nosso imediatismo, mas também sobre para quem vai o
resultado do que cultivamos. Ensina que devemos praticar o bem sem focar
em recompensa, que o foco deve ser o plantio do que é bom, mesmo que
nós nunca possamos usufruir do resultado dessa bondade.
Há anos eu adoro esse tal ditado árabe; mas, de uns tempos para
cá (leia-se, desde a conversão), passei a refletir mais sobre ele e me
perguntei: será? Daqui em diante peço licença a você, interlocutor, para
tornar esse texto um pouco mais pessoal.
Percebi que o amor e a bondade de Deus transcendem as
nossas noções de tempo/espaço. Com a conversão, senti a graça da
salvação, isso me alegrou, me constrangeu, me modificou. Uma salvação
que já estava nos planos de Deus, que me escolheu antes mesmo da
fundação do mundo (Ef 1. 4-5), antes mesmo de eu ser capaz de pensar em
praticar qualquer boa obra.
Dessa forma, eu não seria capaz de iniciar uma bondade que me
alcançou. Minha boa obra era apenas mais um reflexo da bondade de Deus,
bondade esta que sempre existiu e que inunda tudo que está ao nosso redor.
A conversão age de forma tão disruptiva, que me fez ver que o bem que faço
– e que não vem de mim - não precisa de gerações para ser colhido, pois ele
é um fruto diferente. É um fruto do Espírito (Gl 5.22). A razão da minha boa
obra não tem tempo, espaço ou geração; mas sempre existiu (Ap 1.8) e tem
nome: Jesus.
Para finalizar este texto e continuando nesse tom pessoal de
exposição, permita-me compartilhar um pouco mais: antes de iniciar o meu
processo de conversão, planejava tatuar uma bela árvore de tâmaras no
ombro direito. Um desenho bem bonito, de uma tamareira com folhagem
imponente, cujo caule fosse descendo pelo braço e cujas raízes
terminassem mais ou menos ali pela altura do cotovelo (sim, bem
planejado, em todos os detalhes).
Hoje, continuo gostando do ditado árabe, mas perdi a vontade
de tatuar a tamareira; não pelo debate de tatuagem ser/não ser pecado –
deixemos isso para outro momento; mas sim porque o bem que faço não
visa a frutificar no futuro. Ele já é um fruto do amor de Deus. Olho para os
céus, olho para mim mesma, olho para meus irmãos; apenas sinto o Seu
amor. É disruptivo. Tudo se fez novo. E, agora, vejo tâmaras por toda parte.
Maria Luisa Miranda
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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

