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Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

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);

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

Penso, logo assisto
A mídia é parte de nossas vidas. Desde navegar pelas redes sociais, ler as
manchetes até assistir um ﬁlme ou uma série, estamos imersos em um
ambiente de mídia estendido. Embora muitos gostem de acreditar que não
são inﬂuenciados pelo que leem ou veem, isso simplesmente não é o caso.
Gostemos ou não, as mensagens da mídia nos ajudam a ver e, diríamos, a
sentir o mundo ao nosso redor. Os sociólogos há muito reconheceram que
a mídia de notícias, por exemplo, não apenas reﬂete uma opinião social,
mas também pode construí-la. Pode usar sua inﬂuência para agilizar
mudanças nos valores sociais dando destaque ou omitindo certas
informações a ﬁm de encorajar o público a reavaliar suas opiniões sobre
um assunto.
Isso também vale para as emoções: a mídia pode indicar ao
público o que deve ser importante para ele como uma comunidade
emocional, e pode sugerir como ele deve responder emocionalmente a
situações ou estímulos. De provocar medo a inspirar esperança, a mídia,
em seus vários formatos, produz respostas emocionais e pode até nos levar
a tomar posições contrárias ao ensinamento bíblico levados pela emoção.
Ainda me lembro de como, levada pelas emoções do ﬁlme “Dança
comigo?”, me peguei torcendo para o personagem de Richard Gere e de
Jennifer Lopez ﬁcarem juntos, mas ele já era casado!
A mídia em si não é boa ou ruim. Ela pode tornar a pessoa mais
consciente do que está acontecendo em nível local, nacional e global, ou
pode distorcer a verdade. Pode elevar a sociedade a grandes atos de
bondade e coragem ou arruiná-la encorajando falsos ideais ou enaltecendo
o individualismo. Nossa tarefa não é rejeitar a mídia, no mundo altamente
tecnológico de hoje isso seria impossível, mas sim usá-la da maneira que
enriquecerão nossas vidas e promoverão o reino de Deus.
Podemos usar o poder da mídia a nosso favor se
reconhecermos nossa suscetibilidade à sua inﬂuência e reconhecermos
como ela nos inﬂuencia; e se soubermos identiﬁcar e escolher as melhores
opções de informação e entretenimento oferecidos.
C. S. Lewis escreveu: “Nosso lazer, até mesmo nossas
brincadeiras, são motivo de grande preocupação. Não há terreno neutro no
universo: cada centímetro quadrado, cada fração de segundo, é
reivindicado por Deus e contra reivindicado por Satanás.”
Nossa sociedade está saturada de mídia e entretenimento, e a
inﬂuência que eles exercem sobre nossas crenças, pensamentos e ações é
sutil, mas poderosa. As coisas que permitimos que preencham nossas
mentes acabam moldando nosso ser - nós nos tornamos o que pensamos,
e pensamos aquilo que ouvimos e assistimos.
A nossa relação com a mídia não é diferente de nenhum outro
aspecto da vida de um cristão, precisamos estar atentos e vigilantes,
orientados sempre pela Verdade, e em tudo dar bom testemunho de nossa
fé. “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de
boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que
ocupe o vosso pensamento.” (Filipenses 4.8)
Raquel Correia
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#liderança

É fundamental ver o óbvio

Leitura Bíblica:
João 14. 8- 9a

Você já ouviu falar a respeito de
Agnosia Visual? É uma condição em que um ser
humano perde a capacidade de reconhecer
objetos visualmente, ou seja, os objetos são
detectados, mas a capacidade de atribuir
significado está perdida. A percepção do objeto
visto torna-se despojada de seu significado. Por
exemplo, se mostrado um pente, o paciente o vê,
mas pode não ter nenhuma ideia sobre o que é
ou como poderia ser utilizado. Essa enfermidade
é uma condição em que a pessoa afetada pode
ver algo, mas não consegue entender aquilo que
o observado é. Em outras palavras, a pessoa não
é capaz de compreender o sentido, o significado
do que é visto. Houve um momento na vida do
discípulo Filipe em que, mesmo estando diante
do Senhor, pediu: “mostra-nos o Pai”. Parece
incrível que alguém que estava caminhando há
tanto tempo com Jesus não O visse como o Pai.
Soa estranho olhar o Senhor Jesus e não ver o
próprio Pai. Essa é dificuldade que o ser
humano tem em enxergar o óbvio. Esse é um
tipo de “agnosia espiritual”.
O Senhor, então, fala ao discípulo: “o
Pai está convosco há tempos. Olhe querendo
ver, veja aquilo que é evidente. Nenhum ser
humano ama, age e interage como eu, veja o
óbvio, EU SOU O PAI”! Parece estranho que as
pessoas não consigam ou não queiram ver
aquilo que é óbvio em suas vidas cristãs...
Situações, no cotidiano, acontecem e, por
muitas vezes, fugimos daquilo que é evidente,
corremos do que é claro e cegamo-nos diante do
que é patente... É como se houvesse a
necessidade de alguém confirmar o que
sabemos ser certo ou de negar, para nós, o que
conhecemos como errado.
Já parou para pensar o quanto,
quando estamos errados, necessitamos de
alguém que nos “oriente” a respeito daquilo que
cansamos de saber, daquilo que a Palavra nos
adverte claramente como sendo pecado? É
assim que acontece... O ser humano por vezes
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#editorial

não vê o evidente; não consegue – em um
autoengano premeditado e perverso – significar
o errado, o pecaminoso, o impuro...
Sejamos honestos... Sabemos quando nossas
atitudes não são condizentes com as posturas
de um cristão. Não carecemos de alguém, além
do Espírito Santo, que nos diga que falar mal dos
outros é pecado, pois a Palavra diz isso. Mas,
por não termos sido advertidos, pensamos:
“será que realmente não devo tomar tal atitude”?
É necessário abrir os olhos e enxergar o óbvio!
Devemos, como cristãos, mudar nossos
pensamentos, atitudes e posturas... Vejamos o
óbvio!
Analisando por outro prisma,
necessitamos de estímulos para fazermos o que
a Palavra nos ensina como correto. É como se
precisássemos de alguém a nos dizer: “faça algo
pelas almas, dê um bom testemunho...”. É como
se existisse a necessidade de eventos para que
fizéssemos algo pelas pessoas, pelos
necessitados... Por amor, vejamos o óbvio! Não
devemos necessitar de apelos emocionais para
que façamos algo que sabemos ser
responsabilidade nossa. Vejamos o óbvio!
Sendo assim, a minha oração, neste
dia, é que “não vejamos sem ver” como Filipe,
mas que o Espírito Santo de Deus revele a nós
verdades espirituais, evidenciadas na Palavra, a
respeito do Senhor, de nós mesmos, do
próximo, do Reino, a fim de que sejamos
encontrados agradando o coração de Deus e
vendo o que Ele quer que vejamos. Que caiam
dos nossos olhos as escamas que nos impedem
a ver o evidente e que declaremos “uma coisa
sei: eu era cego e agora vejo!” (Jo 9.25). Que o
Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ver
e praticar, durante a nossa existência, aquilo que
está em Sua Palavra.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo
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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 14: Isaías 55. 1- 7 – A suprema satisfação
Ter 15: Salmo 119. 65- 72 – É bom para você?
Qua 16: Mateus 6. 5-15 – O jeito certe de falar com Deus
Qui 17: 2 Timóteo 1. 1-5 – Legados de amor
Sex18: Isaías 49. 14-18 – Escrito em Suas mãos
Sáb 19: Eclesiastes 3. 1-14 – Um momento adequado
Dom 20: Romanos 5. 1- 11 – Onde encontrar esperança

#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 (20.09.2020) - Equipe Especial de
Recepção de Retorno aos Cultos Presenciais

Tema: "Lições do Alto" - Reflexões do
Sermão do Monte
Tiago Trindade, Sérgio Santos, Adeclen, Elizabet Sabino, Luiz Henrique,

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

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Miguel Camboim, Ricardo Dowsley, Gabriela Santos, Eduardo Lopes, Cátia
Cunha, Juliana Camboim, Renan Jardim, Ligia Jardim, Amanda Casanova,
Sandra Alves, Maria Luisa Miranda, Matheus Bimbi, Ruy Coelho.
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Diác. Amaro Soares Barbosa, Ana Raquel de Mello Chaves, Nancy Marques, Nivalda
Gueiros Leitão;
Seg 14: Anna Luiza da Rocha Torrão, Breno Bittencourt D`Oliveira, Euci de Brito Borges
Almeida, Francisco Antonio Cincura de Jesus Ripardo, Márcia de Carvalho Silva Pinto,
Maria de Lourdes Andrade da Costa Nascimento, Matheus Lins da Silva Marinho, Thais
Oliveira da Silva Araújo, Vanessa Pinto Moreira Silva Conceição;
Ter 15: Kédma de Oliveira Silva, Luciano Andrade da Silva Reis, Manuela Agraciada Gama
Paraíba de Souza, Marcia Cristina Epifanio Filipe, Maria Barros Lima, Mariana Gomes de
Lima Grajauskas, Martha Tomaz de Oliveira;
Qua 16: Adolphina Pinheiro Leite, Antonio Chiu Pan Wong, Caroline Curcio Barbosa Ramos,
Raphael Henrique Tavares Braga da Costa, Renata Nunes da Silva, Valentina Freitas Pereira;
Qui 17: Alexandre Perrone de Mesquita, Gicela Salgado da Silva, José Luiz de Oliveira Alves,
Marcos Antonio dos Santos, Maristela Santos Moreira, Sandra Regina Mendes de Oliveira;
Sex 18: Lucas Araujo Werner, Maria Clara Bruno Thedim, Miguel de Carvalho Simon, Monique
Laura Grangeiro Meirelles, Nair Annis Fernandez, Tiago Lopes Cabrial;
Sáb 19: Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal, Fernanda Pinheiro Arruda, Leila Regina da Silveira
Cabral, Maria Alves Januário, Paulo Sérgio da Cunha, Roberto Antonio Raposo
D´Assunção, Sônia Maria Sales Cruz.

#de casamento
Hoje: Luiz Oscar Falqueto e Renata Rodrigues Pinto Falqueto, Guilherme Miranda de Freitas e
Maria Carolina Martins Mynssen Miranda de Freitas;
Seg 14: Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos e Cláudia Figueiredo de Castro Freitas Santos,
José Maurício Chaves Cordeiro e Daniela Marques Aubert;
Ter 15: Nilo Louro e Leda Machado Louro, Claudia Cristina da Fonseca Rêgo e Cláudio Lessa
Rêgo;
Qua 16: Presb. Renan Jardim de Souza e Ligia Gonçalves Pôlo Jardim de Souza, Jorge Ferreira
Dias e Eliana Negreiros do Rosario, Divino Peixoto e Leila dos Santos Peixoto, Jorge Antonio
Chaves e Glaucia Maria Alvarenga de Araujo, Diác. José da Silva de Abreu e Daniele Silva
Abreu;
Qui 17: Elizabeth Lopes da Silva e Moises Lopes da Silva, José de Arimatea de Araujo Rodrigues
e Lidice Rocha Rodrigues, Enisio Mendonça Macrini e Celina Angela Faria Costa Macrini;
Sex 18: Ana Maria Nunes Batista e Esteves Marcelo Gomes Esteves, Marcelo Martins Cruz e Laís
de Souza Argôlo, Luciana Rodrigues Delgado Costa Queiroz e Elias de Oliveira Queiroz,
Thiago Amaral Lourenço e Renata Rente Nunes;
Sáb 19: Antonio Modesto Couto e Valmy Gripp Couto, Celso Bittencourt Werner Filho e Queila
Domingues de Araujo Werner, Luiz Garcia de Souza e Maria de Fátima Morais de Oliveira
Souza, Luciano Andrade da Silva Reis e Margareth Medeiros Matos Reis,Thais Lima
Marques e Carlos Eduardo de Araújo Marques, Thais Fernandes Machado da Cunha e Daniel
Machado de Camargo.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

1- Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a Reunião Ordinária de
setembro nesta segunda-feira, 14/09, às 20h,
pelo aplicativo Zoom. Faremos a divulgação do
link para a reunião no nosso grupo de
WhatsApp. Separe este momento para
estarmos juntos, em oração, cuidando do
serviço da Casa do Senhor, com zelo, amor e
dedicação. 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
4 - Boletim Dominical

de responsabilidade, amor e
cuidado em sua Casa!
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
O B R I G AT Ó R I O d e m á s c a r a s e d o
distanciamento social) e também sobre a
necessidade de inscrição prévia para
participação, em razão redução da 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, e suprido todas as
nossas necessidades.
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IV – MEDITE NA PALAVRA
Leitura para a mensagem
Cântico: Semelhante a Ti
Senhor, eu quero mais te conhecer.
Senhor, eu quero mais te entender.
A tua face eu quero contemplar,
Ouvir a tua voz e te obedecer.
Abre os meus olhos com a tua luz.
Toca o meu coração com teu amor.
Dá-me entendimento da tua palavra.
Espírito, vem inundar meu ser!
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro, transforma-me!
Eu quero ser semelhante a ti,
Enquanto eu te adoro, transforma-me!
Mensagem: Mis. Leninha Maia
V – SIRVA COM AMOR
Cântico: Infinitamente Mais
Sim, eu sei, Senhor que tu és soberano,
Tens os teus caminhos,

Tens teus próprios planos.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel
Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso,
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em tuas mãos, pois és fiel
Fiel é tua Palavra, o Senhor
Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor.
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que és poderoso
Pra fazer inﬁnitamente mais! (2 vezes)
Do que tudo que pedimos,
Infinitamente mais!
Do que tudo que sentimos, Infinitamente
mais!
Do que tudo que pensamos,
Infinitamente mais!
Do que tudo que cremos, infinitamente mais!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Venha o Teu reino

Anotações

e reﬂexões

______________________________________________________
______________________________________________________

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Perseverando em Oração - A Sinodal Rio
de Janeiro se reúne para orar, todas as
segundas-feiras, às 8h, pelo App Zoom. Venha
orar conosco. Link com a Adriana.

Na próxima terça-feira, teremos a “LIVE do
ECCC”. Sempre às 20h. São momentos
únicos. Louvor, testemunho, oração. Acesse o
Instagram: @eccc.catedralrio e participe.
Esperamos você.

Reunião de Oração e Jejum - Toda terçafeira, às 9h. Vamos buscar a presença do
Senhor juntas, pelo App Zoom.
CNSAFS - Amar e Servir - Reserve a data em
sua agenda, dias 24 a 27/09. Palestras e
Oﬁcinas abençoadoras , on-line, pelo Webex
Events e pelo Facebook . Presença do Rev.
Hernandes Dias Lopes , Rev. Roberto
Brasileiro, Eleny Vassão e muito mais.

Aniversário de Bodas - Parabéns aos casais
que completam mais um ano de abençoada
união. Que juntos, vocês sigam reﬂetindo o
amor de Cristo e que todos possam reconhecêlos como família bendita do Senhor.
UPH - União Presbiteriana de Homens

______________________________________________________
Comunicação: Caros irmãos, ﬁquem atentos
às mensagens da UPH-Rio enviadas pelo
12 - Boletim Dominical
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#sociedades e ministérios
WhatsApp, em especial neste período de
isolamento social.

Instagram: @upa.rio / Facebook:

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

Movimento Oásis

Federação: O Semeando Esperança do
próximo sábado estará a cargo da nossa UPH RIO. Compareça! Os encontros virtuais
acontecem sempre às 10h. Todos os membros
de nosso Presbitério (em especial você da
Catedral) estão convidados.
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.

Cântico: Rendido Estou

facebook.com/Upa-Rio
Toma-me, rendido estou,
Aos pés da cruz me encontrei,
O que tenho Te entrego, ó Deus!
Vem limpar as minhas mãos,
Purificar meu coração,
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim!
Devocional do Oásis: Hoje, 13/09 das
16h45min, às 18h. A palavra será ministrada
pelo nosso mentor Rev. Isaías Cavalcanti. A
transmissão será pelo aplicativo Zoom.
CÓDIGO DE ACESSO DISPONIBILIZADO NOS
GRUPOS Levitas, Oásis é Vida, Favoritos,
Oração Oásis. Participe!
Parabéns Regente Ilem vargas por mais
um ano de vida, completado em 03/09!!!
Desejamos que as misericórdias do Senhor
sejam abundantemente derramadas na sua
vida e de sua família. Felicidades!!!!
Reunião de oração: Todos os dias, às
20h30min pelo Whatsapp. Apresente seus

pedidos e agradecimentos e participe deste
momento de comunhão.
Ecos da Catedral

Motivos de Oração
Oh, oh, oh, oh. Eis me aqui, rendido estou.
Oh, oh, oh, oh. Eu sou Teu, e Tu és meu, Jesus!
Meus momentos e os dias meus,
Meu respirar e meu viver,
Que sejam todos, pra Ti, ó Deus!
Oh, oh, oh, oh...
Minha vida dou a Ti, Senhor.
Rendido a Ti estou!
E para sempre cantarei,
Faz em mim, o Teu querer!
Oh, oh, oh, oh
Minha vida dou...
Oração de Consagração
Pastorais

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
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Estamos aqui para incentivar você a participar
de uma das nossas reuniões virtuais. Que
momentos únicos e felizes. O crescimento e a
comunhão continuam. Não se prive desta
oportunidade. Quer participar? Seguem
nossos contatos: ecos@catedralrio.org.br celular: 98193.9584.

são mais do que se pode contar.
Sacrifícios e ofertas não quiseste; abriste
os meus ouvidos; holocaustos e ofertas
pelo pecado não requeres. Sacrifícios
agradáveis a Deus são o espírito
quebrantado; coração compungido e
contrito, não o desprezarás, ó Deus."
(Sl 40. 5-6; Sl 51.17)

III – ORE COM FÉ
Leitura Uníssona: "São muitas, Senhor,
Deus meu, as maravilhas que tens operado
e também os teus desígnios para conosco;
ninguém há que se possa igualar contigo.
Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas

Cântico: Coração igual ao Teu
Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
Nada encontrarás de bom.
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado,
Preciso tanto do Teu perdão,
Dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao Teu, meu
mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu.
Coração disposto a obedecer,
Cumprir todo o Teu querer.
Dá-me um coração igual ao Teu.
Ensina-me a amar o meu irmão,
A olhar com Teus olhos,
Perdoar com o Teu perdão.
Enche-me com Teu Espírito,
Endireita os meus caminhos, ó Deus,
Dá-me um novo coração!
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Oração pela Igreja Perseguida
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: A Casa é Sua
I – Adore com Fervor
Chamada à Adoração:
Dirigente: "Vinde, cantemos ao Senhor, com
júbilo, celebremos o Rochedo da nossa
salvação." (Sl 95. 1)
Homens: "Saiamos ao seu encontro, com
ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos." (Sl 95.2)
Mulheres: "Porque o Senhor é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos os
deuses." (Sl 95.3)
Dirigente: "Vinde, adoremos e prostremonos; ajoelhemos diante do Senhor, que
nos criou." (Sl 95.6)
Todos: "Celebrai com júbilo ao Senhor, todos
os confins da terra; aclamai, regozijai-vos
e cantai louvores." (Sl 98.4)
Cântico: Grande é o Senhor
Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus, seu Santo monte,
A alegria de toda terra!
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te, por tua obra em nossa vida.
Confiamos em Teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e Céus!
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Cântico: Eu me rendo
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti
E tudo está em ti.
Por ti vou caminhar, Tu és a direção
E o sol a me guiar.
Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim!
Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio.
Jesus, eis-me aqui! (2x)
Oração de Adoração
II – CONSAGRE COM GRATIDÃO
Leitura Uníssona: “Ora, se Deus veste assim
a erva do campo, que hoje existe e amanhã
é lançada no forno, quanto mais a vós
outros, homens de pequena fé? Portanto,
não vos inquieteis, dizendo: Que
comeremos? Que beberemos? Ou: Com
que nos vestiremos? Porque os gentios é
que procuram todas estas coisas; pois
vosso Pai celeste sabe que necessitais de
todas elas; buscai, pois, em primeiro
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas."
(Mt 6. 30-33)
Consagração da vida e bens ao Senhor

Ldoiç~olteos
A

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

Intercessão pela Igreja Perseguida
13 de Setembro: Domingo da
Igreja Perseguida – DIP. “Sem dúvida
alguma, a Igreja é de origem divina. Do
contrário, ela não teria sobrevivido a tanto
sofrimento, perseguição e martírio.” Não
só no primeiro século da era cristã a Igreja
sofreu perseguição e martírio, como no
atual século XXI. A Igreja de Cristo,
especialmente nos continentes asiático e
africano, tem sido perseguida. O tema
deste ano é: “Cristãos exmuçulmanos.” Que por se converterem a
Cristo são expulsos de casa, deserdados,
alguns presos e mortos! São 250 milhões
de Cristãos no mundo enfrentando
rejeição, sofrimento, perseguição, prisão e
morte. Um cristão em cada 9 é perseguido
no mundo! Unamo-nos, em oração, a
várias igrejas no mundo; clamemos e
intercedamos por eles! Somos corpo de
Cristo.“...Se um membro sofre, todos
sofrem com ele...”
(1 Co 12.26)

#notícias gerais
Atualização de Cadastro
Colabore para a boa organização
de sua igreja, atualizando o seu endereço,
telefone e outras informações no cadastro
(Rol de Membros). Veriﬁque se o seu nome
consta na lista abaixo. Entre no site da igreja
http://www.catedralrio.org.br/ e, no menu
principal, selecione “A IGREJA” e depois
“MEMBROS COMUNGANTES”. Preencha
todos os campos do formulário e envie-nos.
Se preferir, faça contato pelo e-mail
rol@catedralrio.org.br
Membros Comungantes: 01. Ademario de
Souza Borges; 02. Alessandra Balbino
Barbosa; 03. Ana Luiza dos Santos Couto
de Souza; 04. Carla Santos; 05. Dilcea de
Souza Borges; 06. Edson de Souza
Borges; 07. Erisa de Oliveira e Silva; 08.
Eudes Nazareno Nunes da Silva; 09.
Hassan Ferreira Jdid; 10. Isaias Palermo;
11. Leni Monteiro Paulino Fernandes; 12.
Ludmila da Mota Freitas; 13. Márcio José
Constancio Justo; 14. Maria Aurina
Cortes Rocha (Valmira); 15. Maria Sales
Ferreira; 16. Marineia Das Graças Borges
Duarte; 17. Mauro Lucio Rodrigues
Machado; 18. Natália Medeiros Marins
Nunes; 19. Rodrigo Bêtta de Souza Gama
Paraíba; 20. Samuel de Paula Martins; 21.
Sandra Rodrigues Mendes Machado; 22.
Seraﬁm Alberto das Neves Madureira; 23.
Siloé Ramos; 24. Silvia Gama Paraíba
Bêtta de Souza; 25. Vasthi Esther Van
Sluijs; 26. Yolanda Cunha de Souza.
Membros Não Comungantes: 01.
Manuela Agraciada Gama Paraíba de
Souza.
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Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
Senhor." (Sl 146. 1).
Mulheres: “Louvarei ao Senhor durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146. 2).
Homens: “Que variedade, Senhor, nas tuas
obras! Todas com sabedoria as ﬁzeste;
cheia está a terra das tuas riquezas."
(Sl 104. 24).
Dirigente: “A glória do Senhor seja para
sempre! Exulte o Senhor por suas obras!"
(Sl 104. 31).
Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão
magníﬁco em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade."
(Sl 8.1).
28 HNC - “Coroação”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS
PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Ora, aquele que dá
semente ao que semeia e pão para
alimento também suprirá e aumentará a
vossa sementeira e multiplicará os frutos
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em
tudo, para toda generosidade, a qual faz
que, por nosso intermédio, sejam
tributadas graças a Deus. Porque o serviço
desta assistência não só supre a
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necessidade dos santos, mas também
redunda em muitas graças a Deus, visto
como, na prova desta ministração,
gloriﬁcam a Deus pela obediência da
vossa conﬁssão quanto ao evangelho de
Cristo e pela liberalidade com que
contribuís para eles e para todos,
enquanto oram eles a vosso favor, com
grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há em
vós.” (2Co 9. 10-14)
145 HNC – “Refúgio Verdadeiro”
1ª e 3ª estrofes
Oração de Consagração
Pastorais
III – CONTRIÇÃO COM DEUS DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO
Diregente: “Atenta, pois, para a oração de teu
servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu
Deus, para ouvires o clamor e a oração que
faz o teu servo diante de ti. Para que os teus
olhos estejam abertos dia e noite sobre
esta casa, sobre este lugar, do qual
disseste que o teu nome estaria ali; para
ouvires a oração que o teu servo ﬁzer neste
lugar.” (2Cr 6.19-20).
Congregação: “Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se ﬁzer neste lugar. Porque escolhi e
santiﬁquei esta casa, para que nela esteja o
meu nome perpetuamente; nela, estarão
ﬁxos os meus olhos e o meu coração todos
os dias.”(2Cr 7. 15-16) .

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
M o m e n t o d e O ra ç ã o p e l a I g re j a
Perseguida

IV – EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – COMUNHÃO COM O SENHOR
Instituição da Ceia
Ministração do pão
Cântico: “Vem cear”
Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear;
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá.
Vem, faminto, tua alma saciar!
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te podes saciar.
Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Cântico: “Foi no Calvário”
Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.
Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.
Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!
VI – DEDICAÇÃO AO SENHOR
Cântico:“Glória para Sempre”
Glória pra sempre. Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor. Ao Leão de Judá,
À raiz de Davi. Que venceu e o Livro abrirá
O céu, a terra e o mar. E tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !
Ele é o Senhor (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará
Toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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