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#ump
Editorial e notícias 

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

Segunda-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h

Quarta-Feira: A Voz na Praça - 19h;

Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h;



 E m  t e m p o s  c a l a m i t o s o s , 
preocupantes e de inúmeras mudanças, não 
são raros os relatos de sobrecarga física, 
emocional e espiritual. Diante de muitas 
pesquisas, constatações científicas e de más 
perspectivas nos aspectos sanitários e 
econômicos, pessoas estão sucumbindo à 
solidão, a uma agenda crescente ou ao peso 
das tensões da caminhada diária. 
 Com relação a compromissos, 
afazeres e pressões, é difícil, para nós, 
imaginarmos o nível de exigência do 
ministério de Jesus. Marcos dá o resumo de 
um dia normal em Cafarnaum: a jornada diária 
começou com ensino, que impressionou os 
ouvintes em razão de Sua autoridade. Em 
seguida, é relatado que a fama do Senhor se 
espalhou rapidamente pela Galileia, de modo 
que multidões vieram ao Seu encontro para 
receberem o ensino e para serem curadas. 
 Naquela noite, quando o tempo 
esfriou e Ele esperava por uma refeição e 
algum descanso, “toda a cidade se reuniu à 
porta da casa” (v. 33) e Jesus ainda operou 
muitos milagres. Soa fácil, mas, quando mais 
tarde, Ele curou uma mulher que sofria de 
hemorragia, lemos que poder saiu dele. O 
Nosso Senhor deve ter se sentido, por muitas 
vezes, esgotado física e emocionalmente.
 Fico a me perguntar: em que horário 
Jesus foi se deitar naquela noite? Essa 

resposta não está na Bíblia, mas o que 
sabemos é que, depois de um dia intenso, Ele 
precisava de repouso do corpo e da mente. No 
entanto, muito cedo, pela manhã, Jesus se 
levantou e foi para um lugar solitário para orar.
 Nosso Senhor certamente conhecia 
o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, no 
verso 31: “aqueles que esperam no Senhor 
renovam as suas forças”. Por isso, buscou, 
diante das imensas e pesadas demandas, essa 
renovação na intimidade com o Pai. 
 E ,  nessa  San ta  p rox imidade 
amorosa, Ele – dirigindo-se ao Pai Celestial – 
usou a palavra “Abba”, uma forma de 
tratamento diminutiva e afetiva aramaica, que 
quer dizer “Papai”. Dessa forma, renovado e 
reanimado por meio da oração, Jesus estaria 
pronto para retornar às pressões de seu 
ministério intenso, encarando-o com novo 
ânimo. 
 É esse ritmo entre a oração e as 
d e m a n d a s ,  e n t r e  a  r e n o v a ç ã o  e  o 
engajamento, que capacitou Jesus para 
resistir às pressões de seu ministério. Neste 
dia dos Pais, a orientação a cada um de nós é 
que busquemos ao Pai do Céu em oração, a 
fim de que Ele nos capacite e nos fortaleça para 
suportarmos todos os embates da vida. 
Busque ao Pai!
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Rev. Renato Porpino
Pastor Presidente

De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus 
levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar

 deserto,  onde ficou orando. (Mc 1.35)

#editorial
Busque ao Pai



#notícias gerais
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 Hoje, no culto da noite, às 19h 
iniciaremos uma série de mensagens 
abordando o tema: “Contramão – A 
Lógica do Reino.” No Reino de Deus os 
humilhados serão exaltados, o maior é o 
que serve, devemos amar os inimigos e a 
morte gera vida. Os critérios do Reino 
desafiam narrativas e lógicas humanas. Os 
filhos de Deus são chamados para olharem 
e viverem na direção dos ensinos 
eternos de Jesus. Não somos desse 
mundo e nossos valores também não são. 
Participe e compartilhe com seus amigos. 
Todos os domingos de agosto, 19h.

Convocado à presença de Deus.
Pb. Rubens Curvelo Pereira, natural de 
Aracajú residia atualmente em Macaé onde 
exercia o ofício de advogado. Foi presbítero 
por longo tempo em nossa igreja e 
designado por diversos anos representante 
junto ao Presbitério do Rio de Janeiro. Fez 
parte da Comissão Executiva do nosso 
Concílio e exerceu o cargo de tesoureiro. 
Irmão de Nely Teixeira e Nalva Caldas. Deixa 
a esposa Edelweiss e os filhos André  e Ruth. 
Rogamos a Deus as consolações para a 
familia enlutada. “Combati o bom combate, 
completei a carreira, guardei a fé.” 2 Tm 4.7

Recital da APÁS, “O Hino do Seu 
Coração Parte II” 
 O Primeiro Recital da APAS ao 
vivo pelo YouTube, ocorreu na última 
quarta-feira, dia 04/08 e foi uma bênção. Até 
o momento, tivemos aproximadamente 3 
mil visualizações. O próximo já está 
marcado e será no dia das comemorações 
dos 161 anos da Chegada de Ashbel Green 
Simonton ao Brasil. O Recital acontecerá no 
dia 12/08, quarta-feira, às 16h, na Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro e a 
transmissão será pelo Youtube, no canal 
Catedral Rio. Você escolhe o Hino do seu 
Coração e o Maestro Ilem Vargas o 
interpreta.  Oremos por este trabalho de 
evangelização e cultura. Que Deus seja 
louvado!

SÉRIE DE MENSAGENS

 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 
o Rev. Renato Porpino. É possível encontrar a 
Felicidade em meio a um mundo caótico, e 
pra isso nós precisamos da fonte da 
verdadeira alegria: Jesus Cristo.

 

em um mundo caótico
 A felicidade

com Rev. Renato Porpino 



DOMINGO | 19H

Catedral Presbiteriana do Rio

Catedral Rio

CONT RAMÃO
SÉRIE DE MENSAGENS

www.CATEDRALRIO.org.br



Junta Diaconal 

1- Reunião Ordinária - Agradecemos ao 
Senhor pela oportunidade de realização de 
mais uma reunião ordinária virtual, mas com 
boa presença e participação dos irmãos e 
irmãs. Que possamos dar a prioridade 
necessária que nosso ministério exige, 
ofertando ao Senhor o melhor do nosso tempo, 
forças, recursos e criatividade.

2- Projeto de Mãe para Filhos - Ao longo 
desse difícil período de pandemia, este projeto 
de amor ao próximo tem levado alimentos, 
materiais de limpeza e de higiene pessoal a 
mais de 560 famílias. Prova material da 
provisão do Senhor ao Seu Povo, e da 
fidelidade, visão e compaixão dos membros de 
nossa Igreja. Abaixo segue um resumo físico-
financeiro para acompanhamento dos nossos 
irmãos. Que o Senhor abençoe grandemente 
nossos celeiros para que alcancemos cada vez 
mais pessoas carentes.

Projeto de Mãe para Filhos – Resumo 
Físico - Financeiro 

1ª Ação do Projeto
 25 de Abril 

Doação para o Abrigo Presbiteriano

2ª Ação do Projeto – 5 de Junho  

3- Álcool em Gel - No mês de julho fomos 
surpreendidos com uma oferta de grande 
quantidade de álcool em gel, oferecida pelo 
irmão presbiteriano ALÍRIO DE OLIVEIRA 
RAMOS,  d ip lomata  aposentado,  que 
generosamente direcionou a maior parte da 
doação (3.000 frascos) para nossa Igreja. Toda 
doação será destinada à Ação Social, sendo 
que já foram distribuídos 740 frascos junto 
com os kits de higiene do Projeto de Mãe para 
Filhos, e cerca de 1.512 frascos foram 
entregues para mais de 30 Igrejas 

#sociedades
e ministérios
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Receitas  Valor (R$)  Observação  

Oferta Conselho IPRJ  5.000,00  Abril  

Oferta Membros IPRJ  46.987,22  Abril a Julho  

Total Receitas  51.987,22    

 

Despesas  Valor (R$)  Observação  

Cesta Básica  7.449,20  174 und (1.886 kg)  

Kit Limpeza/Higiene e Infantil  7.424,68  174 kits Higiene/limpeza e 

60 kits Infantis  

Total Despesas  14.873,88  3.280 kg de donativos  

Saldo Parcial  37.113,34    

 

Despesas  Valor (R$)  Observação  

Abrigo Presbiteriano  2.000,00  Doação  

Saldo Parcial  35.113,34    

 

Despesas  Valor (R$)  Observação  

Cesta Básica  9.143,00  205 und (2.222 kg)  

Kit Limpeza/Higiene e Infantil  7.507,17  

  

195 kits Higiene/limpeza e 

54 kits Infantis  

Total Despesas  16.650,17  3.280 kg de donativos  

Saldo Final  18.463,17    

 



Presbiterianas no Rio de Janeiro. Louvamos ao 
Senhor pela preciosa vida do Sr ALÍRIO 
RAMOS (doador) e do Sr PAULO BATISTA e Sra 
SÔNIA BATISTA (fabricantes do álcool), 
rogando bênçãos sem medidas sobre esses 
irmãos e suas famílias.

4- Reabertura dos Cultos Presenciais - 
Como divulgado pelo Conselho da Catedral, 
está previsto para o domingo 16 de agosto a 
reabertura dos cultos presenciais em nossa 
Igreja. Nossa Junta Diaconal terá papel 
fundamental nessa ação, uma vez que teremos 
um protocolo especial a ser seguido visando 
garantir a segurança dos participantes. Em 
razão das novas atribuições e do impedimento 
de alguns irmãos na participação (grupo de 
risco), vamos contar com quase metade do 
nosso efetivo, sendo que vamos receber um 
reforço abençoado de irmãos da recepção, e 
voluntários das sociedades internas. Esteja 
atento às orientações sobre a reabertura, será 
necessário inscrição prévia em razão redução 
da capacidade do templo. Ore, informe-se, 

divulgue e venha participar com alegria

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  Plenária  -  Aconteceu na quinta-feira, 
06/08, às 14h30. De forma virtual (on-line), 
através  do App Zoom. Foi uma bênção! Tivemos 
uma participação expressiva das sócias.  
Adoramos ao Senhor juntas e fomos edificadas 
com a mensagem da Eunice Silva.  Foi uma 
bênção!!! Não  perca nosso próximo encontro. 

Reunião de Comunhão - Toda quinta-feira, às 
10h, via Zoom. Momentos de Oração, 
comunhão e compartilhamento.  Procure 
Adriana ou sua coordenadora.   Reunião  de 
Oração  e Jejum, toda terça-feira,  às 9h. 
Vamos buscar a presença  do Senhor juntas, 
pelo App Zoom. Tempo de ler. O que você está 

lendo? Tire uma foto e poste na sua  rede social 
com a#SAFRiotempodeler
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UPH - União Presbiteriana de Homens

Dia dos Pais: a UPH-Rio saúda a todos os pais 
de nossa comunidade com a Paz de Cristo e, 
em especial, convida a louvarmos ao nosso Pai 
Maior, que nos criou e nos amou primeiro.

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

Federação: Os nossos eventos on-line dos 
sábados  (Semeando Esperança)  são 
disponibilizadas na página do Facebook da 
Federação. Elas acontecem todos os sábados, 
às 10hs. Todos os membros de nosso 
presbitério estão convidados. Participe.

Sinodal: Fique atento que nossos encontros 
virtuais da Sinodal irão continuar para a Glória 
de Deus.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Dêvo: 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 semana, às quartas 17:30, 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

Venha aprender e ser abençoado atraves das 
nossas lives! 
Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Devocional! Agradecemos a sua presença 
virtual pelo aplicativo zoom, assim como a 
presença do preletor convidado, presbítero 
Mauricio Buraseska, na nossa devocional de 
agosto, sob a coordenação do nosso mentor 
Rev Isaías Cavalcanti. Momento especial, de 
adoração ao Senhor; em que nos alimentamos 
da palavra  e revemos os nossos irmãos 
queridos. Aguardamos você  na nossa 
devocional de setembro. Não perca!! 

Feira das Nações – Ainda da tempo de você 
participar da Campanha do"Movimento 
OÁSIS", para arrecadar doações para a Feira 
das Nações/Missões. Vamos ajudar a 
sustentar aqueles a quem o Senhor chamou 
para levar o Evangelho de Jesus Cristo até os 
confins da terra. Entre em contato com a 

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

Prelúdio: Ilem Vargas

I – “LOUVANDO A DEUS 

com Salmos e Hinos e Cânticos 
Espirituais”

Chamada à Adoração:
Dirigente: “O único que possui imortalidade, 

que habita em luz inacessível, a quem homem 
algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele 
honra e poder eterno. Amém!” (1Tm 6. 16)

Congregação: “Porque Deus a todos 
encerrou na desobediência, a fim de usar de 
misericórdia para com todos.”(Rm 11. 32)

Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto da 
sabedoria como do conhecimento de Deus! 
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão 
inescrutáveis, os seus caminhos! (Rm 11. 33)

Congregação: “Quem, pois, conheceu a 
mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” (Rm 11. 34)

Todos: “Ou quem primeiro deu a ele para que 
lhe venha a ser restituido?” (Rm 11. 35)

17 HNC - “Deus seja Louvado”

5 HNC - “Trindade Adorada”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis:  Grande é Jeová, de F. 
Mendelssohn  - Arr: Canuto Régis          

II –CONSAGRE 

com Gratidão 

LeituraBíblica:  Matues 28. 18-20; Atos 1.8 

Consagração da vida e bens ao Senhor e 
Oferta para Missões 

282 HNC “ A Grande Comissão”
(1ª estrofe e coro)

Oração de Consagração

Pastorais

III – HOMENAGEM AOS PAIS. 

Gratidão pelos pais

“Ao nosso pai celeste agradecemos 
o pai terreno que nos deu no dia a dia. 
Sua presença encheu a nossa vida de carinho, 
cuidado e alegria!

Louvamos ao nosso Deus, o criador, 
pelo dom inefável da paternidade,
dádiva que gera outras dádivas.
Trazendo ao lar terna felicidade!

Nós, os filhos, reconhecemos teu valor, 
teu amor, palavras carregadas de emoção!
Até que foste, até que és para sempre,
nossa homenagem e profunda gratidão!” 

IV – ORE COM FERVOR. 

Leitura Uníssona: 1 Tessalonicenses 5. 17,23,25

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis:   Jesus, Cordeiro de 
Deus, de Mozart ; Adapt.: A.J.Santos Neves
Oração silenciosa
Oração pastoral 

V – CRESÇA NO 

Conhecimento das Escrituras Sagradas.

Leitura Bíblica: Filipenses 4. 8-9
Coral Canuto Regis: Adoramos-Te, de 
Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

VI – SIRVA 

com Amor.

Bênção apostólica
Triplice Amém 
Poslúdio: Ilem Vargas
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#liturgia Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: Alfa e Omega 

I – “LOUVAMOS A DEUS 

com Salmos, Hinos e Cânticos espirituais...” 

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar no 
seu templo.” (Sl 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!” (Sl 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e desfalece 
pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!” (Sl 84.2)

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os seus 
filhotes; eu, os teus altares, Senhor dos 
Exércitos, Rei meu e Deus meu!” (Sl 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam em 
tua casa; louvam-te perpetuamente.” (Sl 84. 4)

Cântico: Teu santo nome

Todo ser que vive, Louve ao nome do Senhor
Toda criatura se derrame aos Seus pés
Ao som da Sua voz, O universo se desfaz
Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou

E mesmo sendo pó, 
Com tudo que há em mim confessarei

Que céus e terra passarão, 
Mas o Teu nome é eterno

Todo joelho dobrará, Ao ouvir Teu nome, 
Teu Santo nome
Todo ser confessará, Louvado seja o Teu nome, 
Teu santo nome

Cântico: Louvemos ao senhor 

Louvemos ao Senhor.  
Louvemos ao Senhor  
    

Adoremos no Seu santo monte     
Nosso Amado Pai, Seu nome é Santo 

Louvamos ao Senhor, pois seu nome é Santo, 
pois seu nome é Santo   2x

Magnifiquemos ao Senhor, 
Ao Rei que é digno de louvor  

Excelso, supremo e mui digno de  louvor   2x

Louvamos ao Senhor, pois seu nome é Santo...

Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei   2x

Cristo é a nossa vida o motivo de louvor 
em nosso novo coração 
Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, 
nos trouxe grande salvação

Louvamos ao Senhor, pois seu nome é Santo...

Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei   2x

Oração de Adoração 

II – “COM GRATIDÃO 

em vosso Coração...” 

Consagração de vida e dos bens ao 
Senhor e marcha missionária. 

Cântico: Te agradeço Deus

Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, 
pelo Teu favor e o que me faz crescer
Eu vivo pela fé e não vacilo, 
Eu não paro, eu não desisto, 
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo



Você mudou a minha história e fez o que 
ninguém podia imaginar
Você acreditou e isso é tudo, 
Só vivo pra você, não sou do mundo, não

A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
E o levantar das minhas mãos 
é pra dizer que Te pertenço, Deus

Eu Te agradeço, Deus, que no deserto, 
não me deixou morrer e nem desanimar
E como aquela mãe que não desiste, 
você não se esqueceu, você insiste

Oração de consagração

Pastorais 

III – “PERSEVERAI 

na oração, vigiando com ações de graças.”

Motivos de oração 

Cântico: Lugar Secreto

Tu és tudo o que eu mais quero   
O meu fôlego Tu és!
Em Teus braços é o meu lugar   
Estou aqui, estou aqui

Pai, eu amo Tua presença   
Teu sorriso é vida em mim
Eu seguro em Tuas mãos

Eu confio em Ti, confio em Ti

Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, 
Onde eu Te encontro no lugar secreto
Aos Teus pés me rendo, Pois a Tua glória eu quero ver

Tudo o que eu mais quero é Te ver, 
Me envolva com Tua Glória e poder            4x 
Tua Majestade é Real, Tua voz ecoa em meu ser

Oração silenciosa
Oração pastoral 

IV – “Habite, ricamente, em vós a 

PALAVRA DE CRISTO...”

Leitura Bíblica: 

Cântico: Que amor é esse

Mensagem: Mis. Leninha Maia 

V – “SERVI 

ao Senhor com alegria.” 

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!

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

Bênção Apostólica
Amém Quintuplo
Poslúdio: As Trevas Estremecem



#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: Gisela dos Santos Pellegrino, Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Klaus de 
Oliveira Telles, Martha Correia Fraga, Presb. Renan Jardim de Souza; 

Seg 10: Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima, Sonia de 
Souza;

Ter 11: Bruno Jorge Macedo dos Santos, Eliane Maria de Araujo Loureiro, João Francisco 
Ferreira Leite Quaresma, Marcos Aleixandro Souza Pinto, Marcos Valério de Farias 
Macena, Miguel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos;

Qua 12: Eliane Mendonça da Costa Borges, Jorge Tonnera Junior, Maria Aparecida Soares, 
Marta Celia Gomes de Maia, Priscilla de Almeida Rocha, Samuel Barreto da Cunha;

Qui 13: Adir Azevedo Menezes, Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, Nery Sá 
Freire Junior, Nilton Gonçalves Júnior, Vitor Soares Amaral;

Sex 14: João Manoel Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Maria Tereza da Silva, Mônica 
Cristina da Cruz de Souza, Rafael Maia Ferreira Cavalcanti, Sérgio Mesquita Martins, 
Vera Marques Gomes;

Sáb 15: Andreia de Souza Mello, Cleri Marques dos Santos, Daleth de Souza Medeiros, 
Dalva Rodrigues da Silva, Filipe Gonçalves Dowsley Fernandes, Glaucia Kristina Amaral 
Santos, Maria Claudia Abreu de Farias Lopes, Nancy Garcia de Camargo. 

Ter 11: Pedro Paulo Xinde Antonio e Joana Angelica Pereira Antonio;
Sáb 15: Rosangela Carvalho de Freitas e Moacyr do Couto. 



#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 10:  Lamentações 3. 49-58 – Lamento esperançoso 
Ter 11: Colossenses 3.18-23 – Aquele homem sorridente 
Qua 12: Josué 10. 6-15 – Ajuda do céu 
Qui 13: Lucas 6. 37,38 – O presente do tempo 
Sex 14: Isaías 43. 1-7 – Pelas corredeiras 
Sáb 15: Jó 38. 1-11 – O Senhor fala 
Dom 16: João 6. 32-40 – Fome do coração

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

Tema: "A felicidade em um 
mundo caótico." sobre a Reflexão 
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.
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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

Tenha coragem pela missão de Deus
 Deus promete guardar aqueles que são dele. Ele promete 
não nos abandonar. Ele promete não deixar que nada se coloque entre 
nós e seu amor. Ele promete que seu jugo é fácil e seu fardo é leve. Ele 
promete nos conformar à imagem de seu Filho. Ele promete não nos 
deixar cair em uma tentação da qual ele também não fornecerá uma 
maneira de escapar. Ele promete ocasionalmente nos disciplinar como 
um filho a quem ama. Ele promete que chegará o dia em que reivindicará 
seu povo e que todos os conflitos e lágrimas cessarão e que estaremos 
com ele para sempre.
 O problema não é que Deus tenha negligenciado fazer 
promessas para nós ou que ele não as cumpra. É que não acreditamos 
no que ele diz, ou não estamos interessados   no que ele promete, porque 
ainda amamos o mundo demais. Em Josué 1, Deus diz a Josué como ele 
e o povo devem responder ao dom da terra. Nos versículos 6-7, Deus 
ordena que Josué seja forte e corajoso para observar cuidadosamente 
as instruções - a lei - que ele havia dado a Moisés. Ele expande esse 
segundo comando no versículo 8, dizendo a Josué para manter sua 
palavra em sua boca, recitá-la dia e noite. Qual seria o resultado de 
manter esses dois comandos básicos? Deus prometeu que eles 
prosperariam e teriam sucesso no que quer que fizessem.  
Estamos mais acostumados a igualar a obediência e o temor do Senhor, 
como o Livro de Provérbios fala. Mas esses versículos nos dão o outro 
lado: a obediência a Deus pode ser equiparada a um tipo de força e 
coragem diante do mundo e de suas ameaças. É exatamente por isso 
que Jesus disse que não devemos temer aqueles que matam o corpo, 
mas não são capazes de matar a alma; pelo contrário, devemos temer 
aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno (Mateus 
10:28). Não tenha medo de pessoas que vão tirar sarro de você por ser 
cristão. Não tenha medo de quem possa persegui-lo. Não tenha medo 
de perder seu emprego, sua família ou sua vida. Seja forte e corajoso. 
Somente Deus deve ser temido. Obedeça a ele.
 Muitas vezes, é o nosso medo do mundo que está por trás da 
nossa desobediência. Tememos o que podemos perder: nossa 
reputação, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa segurança, nossas 
concupiscências, nossas ambições e até nossa vida. Por isso, tentamos 
assumir o controle de nossas circunstâncias e fazemos o que for 
preciso para manter o que queremos. Saber que Deus é generoso e fiel 
às suas promessas ajuda-nos a ser fortes e corajosos, porque podemos 
confiar em seu caráter ao derramar nossas vidas por ele. Isso significa 
que, como cristãos, podemos ser generosos com nosso dinheiro e 
tempo, sabendo que Deus se importa conosco e nos proverá. Não se 
preocupe! Isso significa que podemos levar o evangelho a bairros 
difíceis e nações hostis, sabendo que Deus cumprirá suas promessas - 
que suas ovelhas nesses bairros e nações ouvirão sua voz e que nada 
pode nos separar de seu amor. Não tema!

JONATHAN LEEMAN – The Gospel Coalition



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






