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Como ter um coração grato

"Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asafe e 
seus irmãos a louvarem ao Senhor com salmos de gratidão" (1 

Crônicas 16:7)

 Nesta passagem da Bíblia, vemos um homem que 
expressa sua gratidão a Deus. Davi era um homem segundo o 
coração de Deus, ele tinha um coração grato e se preocupava em 
bendizer ao Senhor até nas mínimas coisas. Davi não era um 
homem perfeito, mas sempre teve atitude de gratidão, independente 
das circunstâncias.
 Gratidão é um ato de reconhecimento e junto dela traz 
outros sentimentos como amor, fidelidade e amizade, por exemplo.
 Paulo também aprendeu a ser grato mesmo quando as 
coisas não pareciam favoráveis a ele. "Digo isto, não por causa da 
pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer 
situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de 
tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de 
fartura como de fome; assim de abundância como de escassez, tudo 
posso naquele que me fortalece" (Filipenses 4 :11-13).
 Deus nos incentiva a termos em nossos lábios o louvor e 
a gratidão, como vemos em 1° Tessalonicenses 5:18 "Em tudo dai 
graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco". Quantas vezes você já se pegou reclamando da vida, dos 
outros, das circunstâncias, da família, da igreja? Já parou para 
pensar quantas bênçãos já recebeu na sua vida? Até nos mínimos 
detalhes podemos ver o quanto Deus faz por nós; no simples fato de 
acordar, olhar para céu e ver o sol e saber que está vivo já é o motivo 
suficiente para sermos gratos, independente das circunstâncias.
 Gratidão é um sentimento maravilhoso de contentamento 
e satisfação por tudo que Deus já fez na nossa vida e por tudo que 
ainda há de fazer. Experimente ter um coração grato a Deus e verás o 
quanto nosso Senhor é fiel nas nossas lutas e batalhas da vida.
 Então, meus amados, é importante reconhecer, não 
apenas com a razão, mas sim de coração. Comecem seu dia 
agradecendo pela sua família, ou pelos amigos, ou pelo trabalho, ou 
pelo simples fato em estar vivo. Quando seu coração está pleno de 
gratidão, qualquer porta fechada pode ser aberta para uma bênção 
maior. Seja grato ainda hoje!!

Sabrina Póvoa

#ump
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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);
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#editorial

“Assim que, se alguém está em Cristo, 
nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo.”        
(2 Co 5. 17)

 Há quem diga que o ambiente em 
que estamos pode ser um reflexo dos 
nossos sent imentos ,  emoções e 
pensamentos. Geralmente, em seus 
ambientes, algumas pessoas costumam 
acumular objetos que são inúteis e isso 
normalmente é apenas um indício de um 
empilhar de sentimentos mal resolvidos 
que são refletidos nas coisas que ficam 
guardadas, como uma demonstração 
desse sofrimento.
 Muitos que acumulam objetos 
ressaltam que se sentem bem, tendo 
essas “coisas” como companhia... Isso 
pode ser revelador de ressentimentos 
antigos, como solidão, abandono, tristeza 
e complexo de inferioridade...
 A Bíblia nos esclarece sobre o 
fato de que toda a humanidade foi 
contaminada pelo pecado (Rm 5. 12), de 
forma que todos nós fomos destituídos da 
glória do Deus que nos criou (Rm 3. 23). 
Mas este Deus interveio nessa situação, 
co locando en tão  em prá t ica  um 
maravilhoso plano para nos reconciliar 
com Ele (2 Co 5. 18).
 A perfeita santidade de Deus não 
poderia conviver com o pecado em nós. 
Diante disso, era preciso que houvesse 

uma forma de trazer de volta para Si 
aqueles que foram escolhidos para uma 
comunhão com Ele. A forma que Deus 
empregou para isso foi oferecendo o Seu 
Filho Unigênito para morrer como 
propiciação pelos nossos pecados (1 Jo 
4. 10). Assim, todos os que O buscam em 
verdade podem ser salvos por meio d`Ele 
(Rm 10. 13).
 O passo fundamental para nossa 
reconciliação com Deus partiu d`Ele, 
oferecendo a Cristo por nós. Ele se dispôs 
a esvaziar-se, a vir a este mundo e a 
morrer por pecadores. No entanto, os 
escolhidos, a fim de dignificarem o nome 
do Senhor, precisam estar dispostos a 
oferecerem a vida a Ele (2 Co 5. 15), a 
abraçarem uma nova proposta de 
existência.
 Isso é o mínimo que podemos 
fazer diante deste presente espetacular 
que Deus nos concedeu: a oportunidade 
de nos reconciliarmos com o nosso 
Criador (2 Co 5. 18). Uma vez que Cristo 
morreu por nossos pecados, temos a 
oportunidade de sermos libertos da 
servidão deles (Rm 6. 6), temos a 
oportunidade de vivermos agora outra 
vida, uma nova vida em Cristo Jesus! De 
modo que não guardamos velhos 
sentimentos, antigos modos de agir, 
recalcadas atitudes, mas abraçamos, no 
Senhor, uma nova forma de viver. Viva o 
novo!

#liderança
VIVA O NOVO
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Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo 



#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 24: João 12. 20-26 – Queremos ver Jesus
Ter 25: 1 Crônicas 29. 1-14 – Doadores generosos
Qua 26: Gálatas 2. 11-16 - Descongelado
Qui 27: Daniel 6. 10-22 – Servir continuamente
Sex 28: Mateus 6. 25-34 – Aprendendo a confiar
Sáb 29: Malaquias 1. 1-5 – Você me ama? 
Dom 30: Lucas 6. 46-49 – A casa na rocha 

#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! - 

Equipe Especial de Recepção de
 Retorno aos Cultos Presenciais

Adeclen, Amanda Casanova, Cátia Cunha, Eduardo Lopes (Líder de 
Equipe), Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Juliana Camboim, Ligia 
Jardim, Luiz Henrique, Maria Luisa Miranda, Matheus Bimbi, Miguel 
Camboim, Renan Jardim, Ricardo Dowsley, Ruy Coelho, Sandra Alves, 
Sérgio Santos, Tiago Trindade

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



#aniversariantes da semana

Seg 24: Presb. José Ribamar Rodrigues Junior  e Ednalda da Cruz 
Rodrigues, Antonio José de Souza e Sandra de Oliveira, Maria Aparecida 
Soares e José Garote da Silva;

Qua 26: Rubyard da Silva Carvalho e Ana Maria da Silva Carvalho;
Sáb 29: Thiago Maia Ferreira Cavalcanti e Luísa do Valle Espíndola.

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

#de casamento

Hoje: Gabriela Duarte Cabral Cêia de Souza, Ludmila da Mota Freitas, Maria Rita 
Maciel Parente;

Seg 24: Presb. André Luís Anselmo Lima, César Roberto Feitosa de Mello, Diác. 
João Henrique Gomes, Presb. Manoel da Silva Sobrinho;

Ter 25: Annette Mary Spenceley Mason, Bruna Carreira Stefanon, Cecília Carreira 
Stefanon, Deborah Bruno Valeriano, João Pedro Campos Stefanon, Maria José 
Henriques, Rev. Renato Lopes Porpino;

Qua 26: Enesia de Mello e Silva, Marly Assumção Marques da Silva, Noah Hasan 
Oliveira Gomes, Rubia Martiniano dos Santos, Sandra Silesia Machado;

Qui 27: Celso Rego de Souza, Gledison Rufino Ramos;
Sex 28: Bento Campos Stefanon, Creusa Reis de Souza Póvoa, Francisca 

Rodrigues de Melo Lima, Guilherme Moreira Porpino, Liliane França Sampaio 
Cunha, Marcos da Silva Passos, Rachel Clara de Araujo Maguela, Romilda 
Lemes da Rosa, Sérgio Luiz Barboza, Vera Lucia do Sacramento;

Sáb 29: Gustavo da Silva Sevilha, Hélio dos Santos Dutra, Johannes Bruno Gaiser, 
Jorge Abreu de Araújo, Marilene de Castro Ferreira de Araujo.

#de nascimento
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Junta Diaconal

Reunião de Oração - Foi adiada para a 
próxima segunda-feira, 24/08, às 20h, pelo 
aplicativo Zoom. As reuniões têm sido muito 
abençoadoras, reserve este tempo, venha estar 
conosco compartilhando a Palavra e orando 
com seus irmãos da JD.

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.

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 

R A M O S ,  d i p l o m a t a 
a p o s e n t a d o ,  q u e 
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 
e n t r e g u e s  p a r a  m a i s  d e  3 0  I g r e j a s 
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.

Reabertura dos Cultos Presenciais 1 - No 
último domingo 16/08 tivemos o retorno dos 
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. Louvamos ao 
Senhor por cada irmão que voluntariamente 
tem dedicado seu tempo e esforços em prol do 
próximo.

Reabertura dos Cultos Presenciais 2 - 
Neste domingo, 23/08 prosseguimos com os 

#sociedades
e ministérios
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Não tinha valor,

Mas tudo pagou por mim.

Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Oh, impressionante, infinito...

Traz luz para as sombras,

Escala montanhas

Pra me encontrar.

Derruba muralhas,

Destrói as mentiras

Pra me encontrar!

Bênção Apostólica

Amém Quintuplo

Poslúdio: Rei da Glória 
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Anotações
e reflexões



Cultos Presenciais em nossa Igreja. O primeiro 
domingo foi uma bênção! O próximo será mais 
ainda, porém precisamos que todos estejam 
muito atentos às orientações de segurança e 
sobre a inscrição prévia para participação, em 
razão da redução da capacidade do templo. 
Ore, Informe-se, Divulgue, e Venha Participar 
com Alegria.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Feliz aniversário, Rev Renato - A SAF Rio  
abraça  com carinho o nosso pastor e roga ao 
Senhor bênçãos sem medida sobre sua vida , 
sua preciosa família e ministério. 

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

Reunião  de Oração  e Gratidão - SAF Rio 
Orando com o Pastor Renato  Terça-feira, dia 

25/08, às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor  e abraçar  o nosso pastor em seu 
aniversário , pelo App Zoom.   

Reunião Executiva - Na próxima quinta-feira, 
dia 27/08,  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)

Esta semana teremos mais um das “LIVES do 
ENCONTRO”. Terças-feiras têm programação 
especial no Instagram.ECCC.CADETRALRIO. 
São mensagens para e sobre famílias. Não 
perca a próxima! Noite de bênção.
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Deus cuida de mim, eu amo a sua casa.

E não ando sozinho, não estou sozinho

Pois sei: Deus cuida de mim!

Se na vida não tem direção,

É preciso tomar decisão.

Eu sei que existe alguém que me ama,

Ele quer me dar a mão.

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – MEDITE 

na Palavra

Leitura para a mensagem

Cântico: As trevas estremecem 

Paz, encontrei a paz!

Os ventos cessarão

Ao ouvir Sua voz.

Paz que acalmou o mar.

As ondas cessarão

Com o poder da Sua voz!

Jesus, Jesus,

As trevas estremecem.

Jesus, Jesus,

Não temerei.

Teu vento sopra em mim.

Tudo eu dou a Ti.

Outra vez cantarei.

Jesus, Jesus... 

Teu nome é luz

E as trevas fugirão.

Não há outro nome igual.

Com o Teu poder

Pra sempre reinarás

Não há outro nome igual

Mensagem: Licenciando Daniel Jardim 

V – SIRVA 

com Amor

Cântico: Ousado Amor 

Antes de eu falar,

Tu cantavas sobre mim.

Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Antes de eu respirar,

Sopraste Tua vida em mim.

Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Oh, impressionante, infinito

E ousado amor de Deus!

Oh, que deixa as noventa e nove

Só pra me encontrar!

Não posso comprá-lo,

Nem merecê-lo,

Mesmo assim se entregou.

Oh, impressionante, infinito

E ousado amor de Deus!

Inimigo eu fui,

Mas Teu amor lutou por mim.

Tu tens sido tão, tão bom pra mim!



“Chorai com os que choram” – o Encontro de 
Casais com Cristo se solidariza com as famílias 
que perderam seus queridos, em especial com 
a Verônica, pela partida do querido Ribamar. 
Também o Cláudio, da Cláudia Rego, perdeu 
seu pai, Sr. Alberto, na última semana. 
Sabemos que o Deus de paz e consolo 
preencherá o vazio e a saudade no coração de 
cada familiar.  

Parabéns ao nosso mentor - Pastor Renato 
Porpino, que o Senhor o cubra de bênçãos e o 
mantenha sábio para continuar sendo usado 
em nosso meio.    

Parabéns pelo Aniversário de Bodas – Não há 
nada mais puro e bonito que um amor 
inspirado e abençoado por Deus. Parabéns 
pelo aniversário de casamento!

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 17:30h, 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

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Feira das Nações – Agradecemos a sua 
participação na Campanha para arrecadar 
doações para a Feira das Nações/Missões. A 
sua contribuição foi importante para o 
crescimento do Reino. Deus o abençoe.

Recital da APAS: O hino do seu coração .Você 
está convidado a escolher um hino do seu 
coração e enviar para catedral Rio no Youtube, 
e ouvi-lo cantado e instrumentalizado pelo 
regente Ilem Vargas, no Recital realizado às 
16h , às quartas feiras, e transmitido pelo 
YouTube catedralrio. Acesse e participe deste 
momento de louvor e adoração.

Reunião de oração: Todos os dias, às 20:30h, 
pelo Whatsapp nos grupos FAVORITOS, 
LEVITAS, e OÁSIS é VIDA, nos reunimos em 
o r a ç ã o .  A p r e s e n t e  s e u s  p e d i d o s  e 
agradecimentos e participe deste momento de 
comunhão. Não falte!! 

#sociedades e ministérios
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Eu O adoro pelo que Ele é.

Haja o que houver,

Sempre será Deus!

Oração de Adoração 

II – CONSAGRE 

com Gratidão 

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 

Casa do Tesouro, para que haja mantimento 

na minha casa; e provai-me nisto, diz o 

Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 

janelas do céu e não derramar sobre vós 

bênção sem medida. Por vossa causa, 

repreenderei o devorador, para que não vos 

consuma o fruto da terra; a vossa vide no 

campo não será estéril, diz o Senhor dos 

Exércitos.” (Ml 3. 10-11)

Consagração de vida e bens ao Senhor 

Cântico: Segurança

Entrego a ti a minha oração

Pois Tu És, Senhor,

Fonte de água viva que há em mim.

És a minha esperança,

Eu descanso em Ti.

Posso confiar, que a vitória estar por vir!

Seguro estou em Ti,

Tu és um 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.

Oração de consagração

Pastorais 

III – ORE 

com Fé

Leitura Uníssona: “Está alguém entre vós 

doente? Chame os presbíteros da igreja, e 

estes façam oração sobre ele, ungindo-o 

com óleo, em nome do Senhor. E a oração 

da fé salvará o enfermo, e o Senhor o 

levantará; e, se houver cometido pecados, 

ser-lhe-ão perdoados.” (Tg 5. 14-15)

Motivos de oração

Cântico: Deus Cuida de mim

Eu preciso aprender um pouco aqui.

Eu preciso aprender um pouco ali.

Eu preciso aprender mais de Deus

Porque Ele é quem cuida de mim!

Se uma porta se fecha aqui,

Outras portas se abrem ali.

Eu preciso aprender mais de Deus

Porque Ele é quem cuida de mim!

Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim, 

Na sombra das suas asas.

mailto:diretoriaupario@gmail.com
http://facebook.com/Upa-Rio
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Prelúdio: O Senhor é bom 

I –  ADORE 

com Fervor

Chamada à Adoração:

Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu 

santuário; louvai-o no firmamento, obra 

do seu poder.” (Sl 150.1)

Homens: “Louvai-o pelos seus poderosos 

feitos; louvai-o consoante a sua muita 

grandeza.” (Sl 150. 2)

Mulheres: “Louvai-o ao som da trombeta; 

louvai-o com saltério e com harpa.”                

(Sl 150. 3)

Dirigente: “Louvai-o com adufes e danças; 

louvai-o com instrumentos de cordas e 

com flautas.” (Sl 150. 4)

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros; 

louvai-o com címbalos retumbantes. Todo 

ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” 

(Sl 150. 5-6)

Cântico: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu, 

Soberano e fiel.

Não há outro como Tu,

Reina sobre a terra e céus!

És o Alfa e Ômega, 

Início e fim,

És o ar que eu respiro, 

Tudo pra mim.

Tu és Jesus. Tu és Jesus!

Não há outro como Tu, soberano e fiel...

És o Alfa e Ômega, início e fim... 2x

Alfa e Ômega, início e fim.

Tudo pra mim. tudo pra mim!

Cântico: Deus é Deus

Minha fé não está firmada

Nas coisas que podes fazer.

Eu aprendi a Te adorar pelo que és.

Dele vêm o sim e o amém,

Somente Dele e mais ninguém.

A Deus seja o louvor!

Se Deus fizer, Ele é Deus.

Se não fizer, Ele é Deus.

Se a porta abrir, Ele é Deus.

Mas se fechar, continua sendo Deus!

Se a doença vier, Ele é Deus.

Se curado eu for, Ele é Deus.

Se tudo der certo, Ele é Deus.

Mas se não der, continua sendo Deus!

Não O adoro pelo que Ele faz.

Pastor Renato Porpino, parabéns!
A Igreja do Rio é grata a Deus por poder 
celebrar a data de 25/08! Deus nos 
presenteou com um pastor amigo, 
justo, sensível, humilde, entre tantas 
outras qualidades. Deus caminhe 
sempre ao seu lado, iluminando e 
protegendo. Vida feliz!  Comissão de 
Comemorações

Gratidão de Coração!
Francisco Franco e Lêda 

Bonard Franco, bisavós da Lavínia 
Bonard, agradecem às orações feitas 
em seu favor por ocasião da cirurgia 
cardíaca a que se submeteu. A cirurgia 
foi bem-sucedida. Deus usou os 
médicos como instrumentos para a sua 
cura. Ela está em franca recuperação! A 
família Bonard Franco louva ao Senhor 
e agradece a todos que intercederam 
pela pequena Lavínia. “...Dando 
sempre graças por tudo a nosso Deus e 
pai, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo...” (Ef 5.20)

No 4o com Deus, hoje, 17h.

Portanto,  se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do 
alto, onde Cristo vive, assentado à direita de 
Deus.

Trabalhar com o gesso é bem 
interessante. Ele no início é apenas pó. 
Entretanto, quando misturado à água, se torna 
uma massa que pode ser modelada de acordo 
com o que tivermos em nossa mente, pois vai 
tomando forma enquanto maleável, depois 
fica duro quase como pedra. 

Já teve que deixar de lado algo que 
gostávamos bastante, por muito tempo 
depois entender que era errado? Abandonar 
algo que passamos a gostar é bem 
complicado. Como aqueles salgados 
amarelados que se come sem pensar, mas 
podem gerar problemas sérios pra saúde, 
assim como aqueles cremes de avelã com 
cacau ou qualquer outro vício deste mundo.

Hoje, mais cedo, às 17h, convide 
seu amigo ou parente pra ser também 
abencoado como nós numa conversa com o 
P a s t o r  E VA L D O  B E R A N G E R  e m 
"TRANSFORMERS", pelo nosso canal do 
YouTube: "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 
Y O U T U B E :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m 
/channel/UCmWXd4lMbpgRiBmLOgLvIMw

Acompanhe-nos e compartilhe o 
nosso link do YouTube. Temos um extra neste 
canal esse mês, com o Seminarista Maurício 
Buraseska: "QUAL É A GRAÇA?"

Reunião do Conselho
Na próxima quarta-feira, dia 26/8,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.

https://www.youtube.com/channel/UCmWXd4lMbpgRiBmLOgLvIMw
https://www.youtube.com/channel/UCmWXd4lMbpgRiBmLOgLvIMw
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Prelúdio: 

I – ADORAÇÃO 

ao Deus Triúno

Litania de Adoração:

Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 

bendirei o teu nome para todo o sempre.” 

(Sl 145.1).

Mulheres: “Todos os dias te bendirei e 

louvarei o teu nome para todo o sempre.” 

(Sl 145.2).

Homens: “ Grande é o Senhor e mui digno de 

ser louvado; a sua grandeza é insondável.” 

(Sl 145. 3).

Pastores: “Uma geração louvará a outra 

geração as tuas obras e anunciará os teus 

poderosos feitos.” (Sl 145.4).

Todos: “Meditarei no glorioso esplendor da 

tua majestade e nas tuas maravilhas. 

Todas as tuas obras te renderão graças, 

Senhor; e os teus santos te bendirão.” (Sl 

145.5 e 10)

27 HNC - “Um Hino ao Senhor”

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis 

II – CONSAGRAÇÃO 

ao Deus Provedor 

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 

uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 

uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 

trouxe das primícias do seu rebanho e da 

gordura deste. Agradou-se o Senhor de 

Abel e de sua oferta; Pela fé, Abel ofereceu 

a Deus mais excelente sacrifício do que 

Caim; pelo qual obteve testemunho de ser 

justo, tendo a aprovação de Deus quanto 

às suas ofertas. Por meio dela, também 

mesmo depois de morto, ainda fala.”              

(Gn 4. 3-4; Hb 11.4)

Consagração de Vida e bens

79 HNC - “Glória ao Salvador”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

com o Pai pela Mediação do Filho.

Dirigente: “Tendo, pois, a Jesus, o Filho de 

Deus, como grande sumo sacerdote que 

penetrou os céus, conservemos firmes a 

nossa confissão.” (Hb 4. 14).

Mulheres: “Porque não temos sumo 

sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em 

todas as coisas, à nossa semelhança, mas 

sem pecado.” (Hb 4. 15).

Homens: “Acheguemo-nos, portanto, 

confiadamente, junto ao trono da graça, a 

fim de recebermos ,misericórdia e 

acharmos graça para socorro em ocasião 

oportuna.” (Hb 4.16)

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa

Oração Pastoral

IV – EXPOSIÇÃO 

das Escrituras Sagradas

Leitura Bíblica: Filipenses 4. 21 - 23

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

V – DEDICAÇÃO 

ao Senhor 

Cântico: Maravilhosa Graça 

1ª estrofe e coro

Maravilhosa graça! 

Maior que o meu pecar!

Como poder cantá-la? 

Como hei de começar?

Pois alivia a minha alma, 

E vivo em toda a calma

Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus
Como o firmamento é sem fim
É maravilhosa. É tão grandiosa.

É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inutil.
É maior que o meu pecado vil.

O nome de Jesus engrandecei, e glória dai 

Bênção apostólica

Tríplice Amém 

Poslúdio

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Anotações
e reflexões


