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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line)
                  Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line);

Segunda-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (instagram)

Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h (YouTube);
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#editorial

 “Ó Deus, Tu és o meu Deus forte; eu te 
busco ansiosamente; a minha alma tem sede 
de ti; meu corpo te almeja como terra árida, 
exausta, sem água.” Sl 63.1.
 O salmista Davi tinha como cenário o 
deserto de Judá quando compôs este Salmo. Os 
Salmos não permitem uma espiritualização 
falsa ou superficial. A pessoa inteira (Corpo e 
Espírito) anela por Deus, tem “sede espiritual.” 
O desejo e a necessidade de estar com Deus, 
sendo fortalecido na fé; tendo o coração 
consolado e confortado; tendo a adoração 
inspirada pelo Espírito Santo e a sede 
dessedentada pela companhia de Deus!

A sede espiritual de Deus envolve a 
individualidade.
 Ele como ser, como homem que 
amava, cria e servia ao Senhor, tinha o desejo 
profundo, o anelo sincero e a necessidade de 
estar em comunhão com Deus, estar bem perto 
dEle; desfrutar da sua intimidade. “Como suspira 
a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó 
Deus, suspira a minha alma.”  (Sl 42.2).
 Davi faz uma poderosa descrição de 
um profundo desejo pela presença de Deus. 
Devido à Obra redentora de Cristo na cruz, o 
crente tem, individualmente, acesso livre ao 
Senhor, em oração!

 A sede espiritual de Deus envolve 
a coletividade.
“Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a 
tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor 
que a vida; meus lábios te louvam.” (Sl 63. 2-3)

 O salmista sofria por estar afastado do 
t e m p l o ,  o  l u g a r  q u e  D e u s  s e p a r o u 
especificamente para a adoração durante o 
período entre Davi e Jesus. O salmista deseja 
voltar ao templo e à segurança da vivificante 
presença de Deus. “Quão amáveis são os teus 

tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha 
alma suspira e desfalece pelos átrios do 
Senhor; o meu coração e a minha carne exultam 
pelo Deus vivo! 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. 1-3)
Está em foco o templo, lugar que Deus escolheu 
para revelar sua vontade ao seu povo! Ele tinha 
ciúme dos pássaros.. .  Dessa maneira 
expressou seus profundos anelos, querendo 
estar tão perto quanto possível de Deus.
 N ó s ,  t a m b é m ,  p o r  c a u s a  d a 
pandemia, ficamos mais de cinco meses de 
quarentena, sem poder vir à Igreja. Hoje, 
estamos retornando à Casa do Senhor para 
adorá-lo coletivamente, saciando nossa sede 
da sua presença! 
A sede espiritual de Deus envolve a 
eternidade.
 A sede espiritual da presença de Deus 
será saciada completamente na glória celeste, 
quando estaremos eternamente na Casa do Pai. 
O salmista declara:
“O Senhor é o meu pastor...
Leva-me para junto das águas de descanso...
Refrigera-me a alma...
E habitarei na casa do Senhor 
Para todo o sempre.” (Salmo 23)
Justus Henry Nelson compôs e nós cantamos: 
“Da linda pátria estou mui longe;
Cansado estou.
Eu tenho de Jesus saudade;
Quando será que vou?...”

 A ressurreição em Cristo marcará o 
término do tempo e o início da eternidade, 
onde estaremos para sempre com o Senhor, e 
viveremos na sua presença pelos séculos dos 
séculos! 

SEDE DE DEUS
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Junta Diaconal 

1- Reunião de Oração - Será na 2ª-feira, 
17/08, às 20h, pelo aplicativo Zoom. As 
reuniões têm sido muito abençoadas, reserve 
e s t e  t e m p o ,  v e n h a  e s t a r  c o n o s c o 
compartilhando a Palavra e orando com seus 
irmãos da JD.

2- Projeto de Mãe para Filhos - Após a 3ª 
Entrega do Projeto, em 25/07, alcançamos 
mais de 560 famílias que foram abençoadas 
com alimentos, materiais de limpeza e de 
higiene pessoal, levando sustento e auxílio em 
meio à crise que enfrentamos. E mais uma vez 
fomos surpreendidos pelo Senhor, ao fazer o 
balanço financeiro do projeto e verificar que 
após todos os pagamentos das despesas, o 
saldo volta a crescer e em pouco tempo já 
poderemos fazer uma nova entrega. A 
fidelidade e cuidado do Senhor manifestos 
através da visão, compaixão e desprendimento 
do Seu Povo. Que o Senhor abençoe 
grandemente nossos celeiros para que 
alcancemos cada vez mais pessoas carentes.

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, 
s e n d o  q u e  j á  f o r a m 
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 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 medida sobre esses 
irmãos e suas famílias.

4- Reabertura dos Cultos Presenciais 1 - 
No sábado 08/08 foi realizado um treinamento 
com os membros da Equipe Especial de 
Recepção. Irmãos voluntários que vão estar 
recebendo e orientando os participantes dos 
Cu l t os  P r esenc i a i s  em  r e l a ção  aos 
procedimentos de segurança sanitária, visando 
ao cumprimento do protocolo estabelecido. 
Louvamos ao Senhor por cada irmão que tem 
dedicado tempo e esforços visando que esta 
reabertura ocorra de forma segura, ordeira e 
acolhedora.

5- Reabertura dos Cultos Presenciais 2 - 
Neste domingo, 16/08 iniciamos com grande 
alegria a reabertura dos cultos presenciais em 
nossa Igreja. E nossa Junta Diaconal está 
totalmente engajada nessa ação, visando 
garantir o cumprimento do protocolo e a 

#sociedades
e ministérios
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segurança dos participantes. Precisamos que 
todos estejam muito atentos às orientações 
sobre a reabertura, pois será necessária a 
inscrição prévia para participação, 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.

Reunião de Comunhão - Próxima 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? Compartilhe conosco!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Todas as terças-feiras temos as "LIVES do 
ENCONTRO" - Acontecem no Instagram: 
@eccc.catedralrio, temos tido noites incríveis. 
Noi tes  de compar t i lhamento de fé  e 
experiências íntimas com Deus. Semana que 
vem tem mais. Não perca. É aberta a todos. 
Venha e traga um convidado. 

“Perseverai na oração” – Sigamos em 
oração por tantos que seguem aguardando 
ajuda do Alto. Saúde, consolo, sustento, 
provisão e tantos outras necessidades 
precisam ser colocadas diante do nosso Deus.       
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Parabéns pelo Aniversário de Casamento 
– Foi diante de Deus que vocês prometeram 
amor e fidelidade e é diante d'Ele que todos 
os dias honrarão essas promessas. Feliz 
aniversário de casamento!

Movimento Oásis

Feira das Nações – Agradecemos a sua 
participação na Campanha para arrecadar 
doações para a Feira das Nações/Missões. 
Você poderá ainda  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 presidente Bernadeth Maria 
Cardoso no telefone 99327-3031 e contribua 
para esta verdadeira obra!!!!!

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 toda quarta às 17:30, 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.

Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 
19h! Também pelo Instagram da Upa-Rio

Venha aprender e ser abençoado através 
das nossas lives! 

Dúvidas? Entre em contato conosco:
Ema i l :   d i r e t o r i a u p a r i o @ g m a i l . c o m

I n s t a g r a m :  @ u p a . r i o 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

ECOS da Catedral

Agosto é mês de missões. ECOS é missões. 
Levemos o Evangelho aos que precisam e que 
estão tão próximos. Já pensou em convidar um 
vizinho para o seu ECOS? Pense nisso. Faça a 
sua parte. Deus sempre faz a dEle.

Nosso contato: 98193.9584 - e-mail: 
ecos@catedralrio.org.br. 

#sociedades e ministérios
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#notícias gerais
Com Profunda Gra-
tidão e Admiração.
 O Ministério 
de Missões manifesta 
sua profunda gratidão, admiração e afeto a 
todos que participaram do planejamento, 
organização e realização da XXI Feira das 
Nações! Agradece a liderança e apoio 
irrestrito da equipe pastoral; à equipe de 
louvor pelos belos cânticos; à equipe de 
som e vídeo pela excelente qualidade do 
trabalho; ao grupo que fez a direção da 
grande live; ao apresentador; a todos os 
missionários que mandaram mensagens e 
relátór ios dos campos,  através de 
testemunhos e entrevistas; à nossa 
Congregação Cristo Redentor; ao gerente 
administrativo da IPRJ; aos funcionários da 
Igreja; às sociedades internas; ao Ecos; à 
barraca de sucos; a todos os irmãos que 
participaram, assistiram e foram movidos 
pelo Espírito Santo a contribuir! Tivemos a 
maior oferta desses 21 anos de feira!

“Um mundo de bênçãos nos alcançou! A 
Deus toda honra, glória e louvor para todo 

sempre! Amém!” 

Equipe Especial de Recepção de 
Retorno aos Cultos Presenciais.

Próximo domingo 23/08/2020
Adolfo Correia, André Lima, Antônio 
Renato, Assuero Silva, Charles Mattos 
(Chefe de Equipe), Gabriel Freitas, Gabriella 
Santi, Isabela K, Leonardo Gomes, Lúcio 
Maia, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, 
Mariana Abdo, Odete Tavares, Pedro Lobo, 
Priscila Marques, Rodrigo Nobre, Walter 
Cascardo.

 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 

Recital da APAS – O Hino do Seu 
Coração 
 O terceiro Recital já está marcado: 
Dia 19/08/2020, às 16h, será transmitido ao 
vivo pelo canal do YouTube Catedral Rio. 
Você, mais uma vez, escolhe o hino do seu 
coração e assiste de sua casa o Maestro Ilem 
Vargas interpretando-o. No primeiro Recital, 
ultrapassamos 3800 visualizações. No 
segundo, em apenas 24h já tínhamos mais 
de 3000 visualizações. 
 São vidas abençoadas por Deus 
através deste projeto. Os dois Recitais foram 
lindos, e vimos a mão Deus atuando. Oremos 
para que o Recital “O hino do Seu Coração” 
continue tendo a direção do nosso Senhor.
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

ao Deus Triúno

Litania de 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! Cantarei para sempre as tuas 
misericórdias, ó Senhor; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a tua 
fidelidade.” (Sl 92.5; Sl 89.1)

Hino 14 HNC - “Louvor”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis 

II – CONSAGRAÇÃO 

ao Deus Provedor 

Leitura Uníssona: “Se abrires a tua alma ao 
faminto e fartares a alma aflita, então, a tua 
luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será 
como o meio-dia. Dai, e dar-se-vos-á; boa 
m e d i d a ,  r e c a l c a d a ,  s a c u d i d a , 
transbordante, generosamente vos darão; 
porque com a medida com que tiverdes 
medido vos medirão também. Cada um 
contribua segundo tiver proposto no 
coração,  não com t r is teza  ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem dá 
com alegria.” (Is 58.10; Lc 6.38; II Co 9.7).

Hino 63 HNC - “Conta as bênçãos”
1ª estrofe

Oração de Consagração

Pastorais

III – EXPOSIÇÃO 

da Palavra de Deus

Leitura Bíblica: Filipenses 4. 10- 20
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

Tema: 
«A Felicidade em um mundo caótico"



IV – CONTRIÇÃO 

com Deus pela mediação de Cristo

Dirigente: “Eu irei adiante de ti, endiretarei os 
caminhos tortuosos, quebrarei as portas de 
bronze e despedaçarei as trancas de ferro.”     
(Is 45. 2)

Congregação: “Dar-te-ei os tesouros 
escondidos e as riquezas encobertas, para 
que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de 
Israel, que te chama pelo teu nome” (Is 45.3)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração silenciosa
Oração pastoral 

V – COMUNHÃO 

e Consagração

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico: “Como é precioso, irmão”. 

Como é precioso irmão, estar bem junto a ti,
E Juntos lado a lado, andarmos com Jesus;
E expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue no calvário. Sua vida trouxe a nós.

Aliança no Senhor, eu tenho com você,
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar
E para te pedir: Perdoa-me, irmão!

Eu sou um com você, no amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Ministração do Vinho

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”

Calmo, sereno e tranquilo
Sinto descanso neste viver.
Isso devo a um amigo
Que só por Ele eu pude obter!

Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador

Só por Ele eu ganhei
A vida eterna com Deus! (com Deus)

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou!

V – DEDICAÇÃO 

ao Senhor com amor.

Cântico: Te Agradeço 

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser!

Te agradeço, meu Senhor!
Te agradeço por me libertar e salvar,

Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço!
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço

Te agradeço!

Bênção apostólica
Tríplice Amém 
Poslúdio
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#liturgiaCulto Vespertino  19h
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Anotações
e reflexões
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#aniversariantes da semana

Seg 17: Danielle Arieiro Jones Marques e Gabriel Trigueiro Pereira 
Marques;

Ter 18: Thaynara Botelho Cabral e Samuel Cabral Teixeira;
Qua 19: Diác. Jorge Carlos Camacho Correa e Cristiane Costa dos Santos 

Correa, Leandro Borges de Azeredo e Winne Santos Martins de Azeredo;
Sex 21: Tereza Cristina Barreto Martinello e Fernando Antonio de Amorim 

Martinello;
Sáb 22: Julia Medeiros Navega de Melo dos Santos e Bernardo de Melo 

dos Santos;

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

#de casamento

Hoje: Alexandre Figueiredo Simões, Ana Maria Gonçalves de Souza, Lea Pereira 

Martins;
Seg 17: Daniella Eller Irineu Calixto, Edno Gonzaga Alves, Lidia de Souza Maciel, 

Pedro Dantas Ferreira Neto;
Ter 18: Maria da Glória de Souza Gouvêa, Presb.Samuel Mendonça da Mota;
Qua 19: Patrícia Maia Ribeiro;
Qui 20: Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra, Keila Freitas de Figueiredo 

Oliveira, Leide Pereira da Costa, Martha Mury Alves Chueiri;
Sex 21: Andreza Moreira Arrabal, Geni Nunes de Andrade, Rodrigo Bêtta de Souza 

Gama Paraíba;
Sáb 22: Dolores Fernandes, Fábio Silveira Loureiro Santos, Presb. Herval Nunes 

de Abreu Sobrinho, Jonas Gomes Santana, Maria Armanda Rodrigues de 
Almeida , Presb. Paulo Cézar Athanázio da Silva, Thais Fernandes Machado da 
Cunha;

#de nascimento
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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, 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, Lorena Rosa e 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 17: Mateus 14. 22-33 - Jesus Alcançou

Ter 18: Salmo 102. 1,2, 18-28 - Jardim do céu

Qua 19: Salmo 104. 24-34 - Criador Maravilhoso

Qui 20: Hebreus 10. 5-14 - Em andamento ou 

concluído?

Sex  21: Lucas 23. 44-48 - Oração para nos indicar o lar

Sáb 22: Gênesis 3. 1-13 - Cuidado de Deus por nós

Dom 23: Salmo 34. 1-14 - Felicidade duradoura

#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
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Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

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

19h: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: "Contramão - A Lógica do Reino"

 - MAIOR É O QUE SERVE! - 

ESCALA DE PRESBÍTEROS - JULHO 2020:

02/08: Carlos Roberto  (08h); Dário Porto(10:30h); Denilson Sevilha (19h).

09/08: Fernando Costa (08h); Gelbson Improta (10:30h); Guaraci Sathler (19h).

16/08: Guilherme Sayão (08h); Iaco Lobo (10:30h); Johannes Gaiser (19h).

23/08: Jorge Apocalypses (08h); Luis Alberto (10:30h); Luis Monteiro (19h).

30/08: Mauricio Buraseska (08h); Newton (10:30h); Assuero Silva(19h).



#liderança
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Vacina contra o pecado
                Nesse difícil período de pandemia, torcemos pela criação de uma 
vacina eficaz para devolver a “normalidade” aos nossos dias. Estar 
vacinado significa que o próprio organismo tem condições físicas de 
resistir e combater uma doença. E se houvesse uma vacina para nossa 
idolatria? Ou para a falta de fé? Uma vacina contra o pecado seria uma boa 
pedida. O fato é que essa vacina já existe, seu nome é Jesus. Veio ao mundo, 
mesmo em meio a tanta humilhação e sofrimento, para nos salvar e ser 
nosso exemplo de obediência a Deus.
                “Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, 
ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados” 
(Hebreus 2:18).
                Ele foi tentado no deserto após um jejum de 40 dias e 40 noites e 
resistiu às ofertas do diabo. Nosso Deus sabe como é ser tentado (Hebreus 
4:15), e o autor de Hebreus nos confirma que podemos ser socorridos em 
meio à tentação. Tiago complementa: "Feliz é o homem que persevera na 
provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus 
prometeu aos que o amam." (Tiago 1:12)
                Podemos ter Jesus como Senhor de nossas vidas, mas sabemos 
que é impossível atingirmos uma vida perfeita, como Cristo o fez. Vivemos 
diariamente em meio ao pecado, mas devemos estar cientes da graça 
redentora que nos acompanha e é um fundamento da nossa fé. “Pois o 
pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas 
debaixo da graça” (Romanos 6:14).

Baseados nisso, somos convocados a buscar uma vida de 
santidade (Hebreus 12:15). Deus quer que sejamos perfeitos como Ele é, 
para darmos correto testemunho da nossa fé. Cristo já venceu a maior 
batalha por nós. Deus deseja que também sejamos fortes e “[...]nos 
livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e 
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos 
fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé [...]” (Hebreus 12:1a,2b).

Nossa vacina contra o pecado é um genuíno relacionamento 
com o Pai. Dele procede tudo de que precisamos para resistir ao pecado, 
inclusive um escape quando necessário. “Não sobreveio a vocês tentação 
que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que 
vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem 
tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.” 
(1 Coríntios 10:13).

“Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os 
seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não 
ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de 
injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida; 
e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de 
justiça.” (Romanos 6:12-13)
                Que tenhamos uma semana abençoada e “imune” ao pecado, por 
Cristo Jesus. Amém.
 

Leonardo Sayão

#ump
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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



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


