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Editorial e notícias

-Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim
-Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Luiz Henrique Inacio de Souza - Presidente
Díac. Antonio Renato Cunha - Vice-Presidente
Diác. Thiago Castilho - 1º Secretário
Diác. Sérgio Santos - 2º Secretário
Diác. João Márcio de Castilho - 1º Procurador
Diác. Leandro C. de S.Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Guaracy Satlher
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
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);

Dê um basta à Ansiedade!
“Não andeis ansiosos por coisa alguma...”
(Cl 4.6)
O ser, na pós-modernidade,
mostra e vive intensamente a ansiedade!
Pessoas “nervosas”, ansiosas e
depressivas vivem o presente sob as
sombras do passado e antecipam as
dificuldades do amanhã. Sofrem por
antecipação!
A ansiedade é definida como
angústia na alma, incerteza aflitiva,
sensação de receio e de apreensão, sem
causa evidente, e a que se agregam
fenômenos somáticos como taquicardia,
sudorese, insônia, falta de apetite ou
compulsão alimentar etc.
Ansiedade é mais que expectativa,
é insegurança quanto ao que acontecerá,
medo do que virá, temor quanto ao futuro.
Gera preocupação desnecessária,
inquietude interior e desassossego! A
ansiedade provoca “tempestades”
interiores e “tornados” exteriores,
interferindo nos relacionamentos
interpessoais.
A ansiedade significa que temos
posto a nossa confiança em mãos erradas.
O começo da ansiedade é o fim da fé e o
princípio da verdadeira fé é o fim da
ansiedade. Norman Vincent Peale, Pastor
Presbiteriano e Psicólogo, afirmou: “Se, na
insônia, as apreensões pelo amanhã o

#editorial
perturbam, recorde-se, simplesmente, de
que Deus o ajudou em cada dia até aquele
momento vivido, e que amanhã não será
uma exceção.”
O Senhor Jesus Cristo fala-nos ao
coração: “...Não temas, crê somente.” (Mc
5.36). É necessário exercitar a fé, confiar
nas promessas de Deus, visto que o justo
vive pela fé: “...Todavia, o meu justo viverá
pela fé, e, se retroceder, nele não se
compraz a minha alma.” (Hb 10.38).
Torna-se necessário, como
profilaxia, tomar o ansiolítico da
dependência total de Deus, da confiança
irrestrita em Deus, e a postura de descansar
em Deus. “Descansa no Senhor e espera
nele...” (Sl 37.7).
“Mantenha seu coração em paz;
Pela fé, prossiga em seu labor.
Dependa do Deus da provisão,
Ele cuida de nós, em graça e amor!
Não se entregue, reaja!
Dê ordem de despejo à ansiedade;
Abra o coração à esperança:
Deus trará conforto e sanidade!” (I.C.)
Aquiete o seu coração. Leia a
Palavra e ore. Orar traz quietude à alma,
serenidade ao coração e paz ao espírito!
Rev. Isaías Calvacanti
Pastor Auxiliar
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#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

1- Reunião Ordinária - Em razão do feriado de
Independência do Brasil na segunda-feira
07/09, faremos nossa Reunião Ordinária de
setembro em 14/09, às 20h, pelo aplicativo
Zoom. Faremos a divulgação do link para a
reunião no nosso grupo de WhatsApp. Desde
já esteja reservando a data, em oração por
nossa reunião. Temos notícias abençoadas e
grandes desaﬁos para nossa Junta Diaconal,
para a Glória do nosso Deus!
2- Cultos Presenciais 1 - Com a Graça do
Nosso Deus os Cultos Presenciais têm sido
uma grande bênção e alegria na vida daqueles
que estão participando e trabalhando. Saiba
que nossa Igreja investiu muito em preparação,
com duas Comissões trabalhando para
produzir um protocolo de segurança e de
implantação visando à total segurança dos
participantes, e também em equipamentos e
serviços visando deixar as instalações seguras
para a realização dos Cultos. Destacamos que
após os Cultos, todo Templo passa por um
processo de descontaminação, realizado por
empresa especializada. Todas essas ações
estão sendo realizadas pensando em sua
segurança. Louvado seja o Senhor por ações
de amor e cuidado em sua Casa!
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3- Cultos Presenciais 2 Uma parte do protocolo
depende diretamente da
Igreja, e a outra depende de
Você! Precisamos que todos
estejam muito atentos às
orientações de segurança
(uso OBRIGATÓRIO de máscaras e do
distanciamento social) e também sobre a
necessidade de inscrição prévia para
participação, em razão da redução na
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

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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.

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)

Reunião de Comunhão Próxima quintafeira, às 10h, via Zoom. Momentos de Oração,
comunhão e compartilhamento. Procure
Adriana ou sua coordenadora.
Reunião de Oração e Jejum - Toda terçafeira, às 9h. Vamos buscar a presença do
Senhor juntas, pelo App Zoom.
Tempo de Ler - O que você está lendo?
Compartilhe conosco!

Todas as semanas temos nossas reuniões
virtuais.
“LIVES do ECCC” – Elas acontecem às terçasfeiras, às 20h. Uma semana melhor que a outra.
Deus tem alargado nossa tenda. Siga o
Instagram @eccc.catedralrio. Está sentindo
falta de alguém? Convide e participe.
Aniversário de Bodas – Uma união linda,
consagrada pelo amor e iluminada por Deus.
Parabéns pelo aniversário de casamento e que
o Senhor abençoe suas vidas.
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#sociedades e ministérios
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

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

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!!
Recital da APAS: O hino do seu coração .Você
está convidado a escolher um hino do seu
coração e enviar para Catedral Rio, nº 999271304, e ouvi-lo cantado e instrumentalizado
pelo regente Ilem Vargas, no Recital realizado
às 16h, às quartas feira, e transmitido pelo
Youtube catedral rio. 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
oração. Apresente seus pedidos e
agradecimentos e participe deste momento de
comunhão. Não falte!! Participe também das
nossas devocionais pelo aplicativo Zoom.
Voce não está só.!

Ecos da Catedral

Movimento Oásis

Feliz aniversário!!!!: Rev Renato Porpino o
Movimento Oásis agradece a Deus pela sua
vida e ministério, e deseja que Senhor o
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Lembrando que muitos de nossos pequenos
grupos seguem com as reuniões virtuais.
Temos momentos de louvor, oração, meditação
e descontração. Assim, vamos nos certiﬁcando
de que a comunhão se mantém. Quer
experimentar? Faça contato por nosso e-mail ecos@catedralrio.org.br - ou por celular 98193.9584.

#notícias gerais
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!

Contramão: A Lógica do Reino!
Prosseguiremos, em setembro,
desenvolvendo este tema intrigante e
instigante em relação ao Reino de Deus e
aos seus súditos, nos cultos vespertinos,
às 19 horas. Serão apresentados
princípios cristãos que contrariam a lógica
humana e do presente século! Participe!
Venha conhecer a lógica do Reino de Deus
para sua vida.

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
Hino Nascional Brasileiro
Oração pela Pátria
“À mesa do Senhor...”
I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas.” (Hb 1.1).
Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hb 1.2).
Homens: “Ele, que é o resplendor da glória e
a expressão exata do seu Ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a puriﬁcação dos
pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas,” (Hb 1.3).
Pastores: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o
mesmo e o será para sempre. 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. 8 e 15)
Todos: “Ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
glória, majestade, império e soberania,
antes de todas as eras, e agora, e por todos
os séculos. Amém!.” (Jd 25)
52 HNC - “Glória e Coroação”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
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#liturgia

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e
bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.”
(Gn 14. 18-20).
104 HNC - “Linda Melodia”
Oração de Consagração
Pastorais
III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Mateus 5.3-5
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema: Quem é você diante de Deus
V – EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO.
Dirigente: “Se confessarmos os nossos
pecados, ele é ﬁel e justo para nos perdoar
os pecados e nos puriﬁcar de toda
injustiça.” (I Jo 1.9)
Congregação: “Se, porém, andarmos na luz,
como ele está na luz, mantemos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos puriﬁca de todo pecado.”
(I Jo 1.7)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO
Instituição da Ceia
Ministração do pão:
Cântico: “Deus enviou”
Deus enviou seu Filho amado,
Para morrer em meu lugar.
Na cruz sofreu por meus pecados;
Mas o sepulcro vazio está
Porque ele vive.
Porque ele vive,
Posso crer no amanhã,
Porque ele vive,
Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei
Que o meu futuro, está nas mãos
De meu Jesus, que vivo está!
Ministração do Vinho:
Cântico: “Cristo Levou sobre Si”

Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.
Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!
VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO
Cântico: “Jesus é a aliança”
Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.
Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.
(Bis)

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Ele tomou sobre si as nossas maldições,
Ele sofreu para que tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de toda iniquidade.

Bênção apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Hosana
I – ADORE COM FERVOR
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvai ao Senhor, porque é bom
e amável cantar louvores ao nosso Deus;
fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Sl 147.1)
Homens: “Aleluia! Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.” (Sl 113. 1)
Mulheres: “Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.” (Sl 113.2)
Dirigente: “Do nascimento do sol até ao
ocaso, louvado seja o nome do Senhor.”
(Sl 113.3)
Todos: “Excelso é o Senhor, acima de todas
as nações, e a sua glória, acima dos céus.”
(Sl 113.4)
Cântico: "Digno é o Senhor"
Graças eu te dou, pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor,
Que me comprou,
Ungido do senhor.

#liturgia

Vou sempre te adorar!
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou!
Digno é o Senhor.
Cântico: "Te Louvarei"
Perto quero estar,
Junto aos teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e te adorar!
Tudo que há em mim,
Quero te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei!
Te louvarei!
Não importam as circunstâncias!
Adorarei!
Somente a Ti, Jesus!
Oração de Adoração
II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Pelos cravos em tuas mãos,
Graças eu te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão,
Restaurou-me à comunhão.
Digno é o Senhor
Sobre o trono esta,
Soberano, criador,
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Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por
todos os seus benefícios para comigo?
Honra ao Senhor com os teus bens e com
as primícias de toda a tua renda; e se
encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares.”
(Sl 116. 12; Pv 3. 9-10)

Consagração de vida e bens ao Senhor
Cântico: "Te agradeço"
Eu te agradeço, Deus,
Por se lembrar de mim, e 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!

Cântico: "Entrega"
Te dou meu coração
E tudo que há em mim,
Entrego meu viver
Por amor a Ti, meu Rei!
Meus sonhos rendo a Ti
E meus direitos dou.
O orgulho vou trocar
Pela vida do Senhor!

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!

E eu entrego tudo a Ti,
Tudo a Ti!
E eu entrego tudo a Ti,
Tudo a Ti!

A honra, a glória, a força,
Todo louvor a Deus!
E o levantar das minhas mãos
É pra dizer que te pertenço, Deus!

Eu canto esta canção
De entrega a Ti, Jesus!
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz.

Oração de consagração

Por conhecer a Ti,
A teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria,
Partilhando Tua dor.

Pastorais
III – ORE COM FÉ
Leitura Uníssona: “Se permanecerdes em
mim, e as minhas palavras permanecerem
em vós, pedireis o que quiserdes, e vos
será feito. E tudo quanto pedirdes em meu
nome, isso farei, a fim de que o Pai seja
glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei.”
(Jo 15.7, Jo 14.13-14)
Motivos de oração

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – MEDITE NA PALAVRA
Leitura para a mensagem: João 13. 1-17
Cântico: "Santo Espírito"
Não há nada igual. Não há nada melhor
A que se compara à esperança viva
Tua presença
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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: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belem Santiago Cavalcanti, Marineia
das Graças Borges Duarte, Renato Souza da Rocha, Rosane de Medeiros Santos;
Seg 07: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Diác. Fernando Octavio
Toledo da Silva, Leticia Coelho Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino
Batista de Lima;
Ter 08: Ana Amelia Thiers de Azambuja, Libna Lucena Nascimento, Marcleide Nunes
de Souza Sá, Pedro Fortunata de Aleluia Cavalcante;
Qua 09: Mauricio da Silva Brandao;
Qui 10: Carlos Alberto Silva Lima, Thiago Freitas de Souza;
Sex 11: Ana Cristina Bruno Franzoi, Marilia Villaça Simões de Abreu, Monica
Gouveia Fernandes, Oliecy Anselmo Lima, Ricardo Ferreira Borges, Diác. Rodrigo
da Silva Nobre, Wilma Pereira dos Passos;
Sáb 12: Elza Maria Santos Moraes, Jorge Ferreira Dias, Diác. Josias Alves de Souza,
Leila Santos Sôlha de Freitas, Margareth Medeiros Matos Reis, Maria Lilia Reis
da Silva, Miriam Rute Costa Serafim.

#de casamento
Hoje: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Ronaldo Baptista
Donald e Maristela Barthô da Silva Donald;
Seg 07: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel,
Monique Santiago Martins de Lima e Sergio Ferreira de Lima;
Ter 08: Maria Aparecida Cardoso da Silva e Severino Cardoso da Silva;
Qua 09: Monica Duarte da Silva e Jorge Alves de Souza, Ana Flávia Girardin
Pimentel Valmorbida e Decius Valmorbida;
Qui 10: Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e Cecília Vieira Machado da Cunha
Gonçalves Rodriguez, Fernando Silva Barros e Maria de Lourdes Rosa Barros,
Christiane Avila Cordeiro de Medeiros e Carlos Augusto de Medeiros Junior,
João Paulo Guimarães D´Assunção e Débora Jardim D'assunção;
Sex 11: Gilson do Nascimento e Mônica Regina Silveira Loureiro Santos;
Sáb 12: Ana Olimpia Maia dos Santos Camboim e Aldemiro Camboim de Sá, Joyce
Costa Sales e Raphael Martins Rodrigues.

"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, Rosalvo Matias
(esposo de Olga), Sílvio Correia, Juny Boechat, Sérgio Augusto, Ernani Carvalho,
Salatiel Meneses.
Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Seg 07: Salmo 103.13-22 – Amor imutável
Ter 08: 1 Pedro 5. 6-10 - Sendo sincero com Deus
Qua 09: 2 Coríntios 2. 14-17 – O aroma de Cristo
Qui 10: Judas 1. 24-25 – Como permanecer firme
Sex 11: Salmo 23.1-6 – Ele sabe o nosso nome
Sáb 12: Provérbios 15. 9-21 – Tem conexão wi-fi?
Dom 13: Mateus 1. 18-25 – O que há em um nome?

#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

Próximo Domingo (13.09.2020) - Equipe Especial de
Recepção de Retorno aos Cultos Presenciais

Tema: "Lições do Alto" - Reflexões do
Sermão do Monte
Adolfo Correia, André Lima, Antônio Renato, Assuero Silva, Charles Mattos

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

(Líder Equipe), Gabriel Freitas, Gabriella Santi, Isabela K, Leonardo Gomes,
Lucio Maia, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Mariana Abdo, Odete Tavares,
Pedro Lobo, Priscila Marques, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Elionora
Pinto, Jorge Apocalypses.
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#liderança
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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

A melhor companhia
“Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde
poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu
ﬁzer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com
as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua
mão direita me guiará e me susterá”. Salmo 139:7-10
Vários trechos das Sagradas Escrituras nos garantem a
presença de Deus na nossa vida. Em Josué 1:9, o Senhor declara:
Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore,
nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por
onde você andar. Em Mateus 28:20, Jesus aﬁrma: "(..) Eu estarei
sempre com vocês, até o ﬁm dos tempos. É reconfortante saber que
essas Palavras de ânimo não foram liberadas somente para os
profetas ou para os discípulos, elas servem para os nossos dias,
para mim e para você."
É fato que Deus é Onipresente e, assim, possui a
prerrogativa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas
quero chamar a atenção sobre um importante aspecto da Presença
de Deus que ultrapassa a física: Sua companhia íntima, próxima,
diária e sob quaisquer circunstâncias. Aquele que se dispõe a ter
um relacionamento com o Pai, perceberá que é cuidado por Ele em
qualquer situação e, assim, como o salmista declara, não
conseguirá fugir da presença do Espírito de Deus.
Aprender a ter prazer na presença de Deus durante os
bons momentos nos fortalece para vencermos os momentos maus,
pois estes inevitavelmente acontecem. A única coisa que nos separa
de Deus são nossos pecados (Isaías 59:2), mas o perdão divino é
completo e eﬁcaz pra salvar e sarar a alma de todo aquele que se
arrepende (Isaías 55:7).
O braço forte do Senhor ao nosso lado é o que nos sustenta durante
uma pandemia, longe da família, sem poder chegar perto de quem
amamos. A mão direita Dele é que nos sustenta quando um parente
está internado por meses e a medicina não tem mais respostas. Os
olhos do Senhor nos guiam quando não sabemos para onde ir, nem
quais decisões tomar.
Quando “subirmos aos céus” e não esquecermos de priorizar nosso
relacionamento com Deus será o momento oportuno de
desenvolver a maturidade necessária que ajudará a desfrutar da
melhor companhia, mesmo quando a “nossa cama estiver na
sepultura”.

Mayara Lima Nascimento
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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

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO

