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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
 Há, por todo lado, desesperança... 
Fato é que o ser humano não tem alicerces tão 
firmes a ponto de resistir a esses embates. 
Tempestades, desertos, calamidades, dores 
estão sempre diante de nós e não somos 
suficientemente fortes. As condições e forças 
humanas, mesmo nos homens mais 
saudáveis e rijos, não passam de verdadeira 
debilidade. A segurança e a força das riquezas 
não são capazes de gerar felicidade no 
coração humano. A saúde nunca esteve tão 
evidentemente instável. As alegrias e prazeres 
desta vida não são suficientemente vastos a 
ponto de saciar-nos. Os relacionamentos 
humanos, mesmo os leais e amorosos, 
podem falhar e se mostrar ausentes. As 
aquisições, as compras, as honras, os 
diplomas não são capazes de produzir 
significado para a vida.
 Há em nós uma necessidade 
satisfeita apenas em Deus. Carecemos do 
“socorro bem presente” (Sl 46. 1), do “refúgio 
e fortaleza” (Sl 91. 2- 3), do “libertador” (Sl 
18. 2). A pergunta que ecoa pelos corredores 
da vida é: Quem é esse refúgio? Certamente, 
não está em nossa saúde, nos recursos 
m a t e r i a i s ,  n a s  a q u i s i ç õ e s ,  n o s 
relacionamentos ou conquistas. Nosso 
verdadeiro abrigo e esperança está em Deus. 
 O Senhor é a nossa esperança, 
porque ele nos criou. Nossa vida não surgiu 
espontaneamente. Não evoluiu de uma 
bactéria. Nossa vida não é fruto do 
planejamento de um casal que se casou e 
resolveu engravidar, nem da inconsequência 
dos que engravidaram sem prévia vontade. 
Fomos criados por Deus. O Senhor nos 
formou de forma maravilhosa. Ele conhece 
cada órgão do nosso corpo, cada micro 
funcionamento do nosso organismo e tem 

contados os fios de cabelo de nossa cabeça. 
 O Senhor é a nossa esperança, 
porque Ele nos sustenta. O Senhor não 
apenas é o cr iador,  mas também o 
mantenedor da vida humana. Nele vivemos, 
nos movemos e existimos. Ele é quem provê 
os meios para permanecermos firmes e de pé 
nesta jornada. Ele nos livra. É o Senhor que 
coloca sobre a nossa mesa o pão. Não 
estamos à deriva, vivendo conforme nos 
impulsionam as circunstâncias. Ele nos cerca 
por todos os lados e põe sobre nós a sua mão. 
 O Senhor é a nossa esperança, 
porque  t em miser icórd ia  de  nós  e 
graciosamente nos oferece a vida eterna. Se 
dependesse de nós, seríamos condenados 
eternamente. Um único pecado seria 
suficiente para nos manter fora do céu. No 
entanto, Deus nos amou de tal maneira que 
deu o seu Filho, para morrer pelos nossos 
pecados e ressuscitar para nossa justificação. 
Deus, o Pai, moeu seu Filho na cruz, para 
suspender o castigo que devia cair sobre cada 
um de nós. Seu Filho morreu em nosso lugar 
para revelar-nos seu amor e sua justiça. Dele 
recebemos a vida eterna e a garantia da 
salvação. 
 Dessa forma, não precisamos temer 
o passado, porque já fomos perdoados. Não 
precisamos temer o presente, porque temos 
livre acesso à sua graça. Não precisamos 
temer o futuro, porque temos garantia da 
glória. Jesus é a nossa esperança. Nossa vida 
não é como uma descida ladeira a baixo, onde 
vamos lamentando e chorando, mas uma 
jornada na qual vamos, mesmo em meio a 
tribulações, exultantes de alegria, porque a 
nossa esperança está no Senhor.
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Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

A Nossa Esperança está no Senhor



Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 30, às 18h, pelo 
aplicativo Zoom. Pastores e Presbíteros 
estão convocados. E a igreja, que é 
administrada pelo Conselho, é convidada 
a orar por seus líderes espirituais.

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  e, http://www.catedralrio.org.br/
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. Ana Maria Marques Benedito, 02. 
Carlos Luiz do Carmo, 03. Divabeth 
Rodrigues dos Santos, 04. Ilene Marinho 
Riitano, 05. Iracy Pinheiro de Moraes, 06. 
José de Castro Azevedo, 07. José Roberto 
da Silva Bahia, 08. Maria José da Silva 
Santos, 09. Maria Vitória Frazão Mendes 
Nunes, 10. Mario Barbosa Fernandes, 11. 
Marta Ribeiro da Silva, 12. Martha Tomaz 
de Oliveira, 13. Odete Nunes de Oliveira, 
14. Paulo Marcos da Silva, 15. Ruth Nobre 
Fernandes, 16. Sergio Pereira Macedo, 17. 
Vitória Carneiro Lara.

Adão, 35 anos, faleceu na sexta-feira, 
dia 18 de setembro, vitimado por 
acidente automobilístico, em Minas 
Gerais.
 Deixa a esposa Nathália, grávida 
de 4 meses, e 2 filhas: uma de 4 e outra de 
2 anos. Adão era genro do Diácono Jorge 
Camacho e Cristiane, cunhado da 
Fernanda/Leonardo. O Rev. Renato esteve 
no final de semana passado (sábado e 
domingo) em Divinópolis e Belo Horizonte 
ministrando a cerimônia fúnebre e 
assistindo à família enlutada. Oremos 
intensamente pela família, neste momento 
de dor e saudade, suplicando o conforto e 
a consolação de Deus, especialmente pela 
vida da Nathália! Que o Senhor cuide 
carinhosamente desta família, “Família 
Bendita do Senhor!” “Ainda que eu ande 
pelo vale da sombra da morte, não temerei 
mal nenhum, porque tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me consolam.” (Sl 23.4) 

Projeto Caixa de Sapato 
 Pensou que não teríamos? Nossa 
missão como Ministério de Missões 
continua! O projeto visa presentear 
cr ianças,   idosos e  o  c lube dos 
paraplégicos com uma caixa de sapato 
cheinha de presentes como brinquedos, 
doces, revistinhas para pintar, material 
escolar, sapato, gorros, roupas etc. Além 
de  uma cartinha pessoal para cada criança 
ou idoso feita pelo doador.  Você também 
já pode nos ajudar com a Campanha da 
Fralda descartável para o lar de idosos.  
Em breve teremos maiores informações e 
com novidades.

#notícias gerais



Projeto “Criança com Bíblia” 
 Diante do cenário que acompanhamos, principalmente por causa da pandemia, 
as crianças que estão hospitalizadas não estão podendo receber visitas. O tempo que 
passam nos hospitais muitas vezes é doloroso diante de doenças como leucemia, câncer 
e outras situações que levam dias até receberem alta médica. Algumas dessas crianças 
passam horas em máquinas de quimioterapia, hemodiálise etc. O Ministério de Missões 
da Catedral chega com este projeto com o desejo de levar para as crianças materiais que 
possibilitam o conhecimento de Deus e o conforto espiritual que temos através da 
Palavra. Entregaremos um Kit contendo: Bíblia ilustrada, revistinhas de atividades 
bíblicas para pintar, giz de cera antialérgico, literatura para os pais (acompanhantes). 
Você pode se envolver com o projeto:
 1º - Orando. Para que as crianças sejam alcançadas pelo evangelho e que 
recebam conforto espiritual nesse momento tão difícil.
 2º Contribuindo com o Ministério de Missões. Como? Depositando na 
conta da Igreja e colocando 0,20 no final para identificar o Ministério de Missões. 
 3º Iremos colocar em cada Kit cartinhas de membros da Igreja levando 
a Palavra de Deus e conforto para os corações. Podem se envolver nesta missão: 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. Você pode deixar na Igreja ou tirar uma foto e 
enviar para a secretaria  que iremos imprimir. Sabemos o quanto abençoará essas vidas, 
trazendo alegria e o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Além disso, 
podemos levar uma palavra de conforto aos pais e acompanhantes. Ministério de 
Missões, evangelizando com você!

No 4º Com Deus
 “O braço forte e poderoso da 
nova agenda global conta essencialmente 
com a força sinistra, que age nos nossos 
dias infiltrada no sistema financeiro, 
político, militar e espiritual. É um poder 
irresistível e quando se revelar por inteiro, 
se possível fosse, enganaria até os 
escolhidos” (Mt 24.24). 
 Hoje, direto do Recife, às 17h, 
seremos ministrados pelo Dr. Samuel F. M. 
Costa em Bastidores. Quer ser bênção 
com assunto tão relevante? Convide seus 
colegas, amigos, parentes para juntos 
entramos no “No 4º com Deus, o melhor 
lugar para se estar.”

Dona Maria da Glória, chamada à 
presença de Deus aos 82 anos.
 Mãe do Presb. Antonio Procópio 
Gouvea, faleceu na terça-feira, 22 de 
setembro, em Curitiba, onde estava 
hospitalizada. 
 Deixa enorme saudade no 
coração dos filhos, netos e familiares. 
Agradecemos a Deus pela sua vida 
preciosa e pedimos as consolações do 
Senhor sobre seus amados filhos, netos e 
familiares. O carinho e a oração da Igreja 
aos queridos Gouvea e Cleide, nora. “O 
Senhor a deu, o Senhor a tomou; bendito 
seja o nome do Senhor.” (Jó 1.21) 



Junta Diaconal 

1- Reunião de Oração - Na última segunda-
feira realizamos nossa Reunião de Oração, 
oportunidade de rever os irmãos, de 
estudarmos juntos a Palavra de Deus, e de 
agradecermos seu cuidado por nossas vidas, e 
de intercedermos por irmãos amados. Que o 
Senhor nos dê um coração diaconal, pronto a 
servir ao próximo, pronto a se importar com a 
dor e dificuldades do nosso irmão, pronto a ser 
suporte, a levar diante de Deus a causa do meu 
irmão, como se a minha fosse.

2- Cultos Presenciais 1 - Este será o 7º Domingo 
com Cultos Presenciais. Louvamos ao Senhor por 
essa oportunidade de juntos podermos cultuar em 
nosso templo. Para atender às exigências de 
segurança, a nossa Igreja investiu pesado em 
planejamento, preparação, e na implantação de 
equipamentos e serviços. Todas essas ações estão 
sendo realizadas pensando na sua segurança. 
Louvado seja  o  Senhor  por  ações  de 
responsabilidade, amor e cuidado em sua Casa!

3- Cultos Presenciais 2 - A reabertura dos cultos 
presenciais depende do cumprimento do 
protocolo de segurança. A Igreja cumpriu com 
rigor todas as exigências legais, agora cabe a cada 
um de nós, que deseja cultuar ao Senhor no 
templo cumprirmos a nossa parte! O uso de 

máscara é OBRIGATÓRIO em 
todo tempo, e também deve 
ser mantido o distanciamento 
social,  destacando que 
somente poderão sentar 
juntos pessoas que residam 
juntas,  por  questão  de 
s e g u r a n ç a ,  c o n f o r m e 
estabelecido no Protocolo. Contamos com sua 
compreensão, participação e ajuda. Ore, Informe-
se, Divulgue, e Venha Participar com Alegria.

5- Treinamento - No dia 24 de outubro, de 
14h às 21h, será realizado de modo virtual o I 
Treinamento Nacional para Diáconos, como 
uma iniciativa do Conselho de Ação Social da 
IPB (CAS/IPB). As inscrições são gratuitas e o 
público-alvo são Diáconos, Auxiliares de 
Diaconia e Aspirantes ao Diaconato. Trata-se 
de uma grande oportunidade de aprimorar 
conhecimentos, trocar experiências, conhecer 
novos projetos, visando servir cada vez mais e 
melhor ao nosso Senhor e ao próximo.

SAF - 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. 

#sociedades
e ministérios
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Reunião  de Oração  e Jejum - Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom.  

Reunião Plenária - Próxima quinta-feira,  dia 
01/10, às 14h30, pelo App Zoom.

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)

 “LIVE do ECCC” -  Acontecem às terças-
feiras, às 20 h, no Instagram @eccc.catedralrio 
Essa é uma excelente oportunidade de você 
convidar o casal que gostaria de levar ao 

Encontro de Casais com Cristo. Aproveite a 
próxima semana e chame os seus “futuros 
afilhados” para estarem conosco. Pense nisso. 
Ore. Convide.   

Chorai com os que choram: Tempos difíceis 
têm assolado a todos nós, entretanto há duas 
famílias de encontreiros amados que carecem 
de nossas orações, para que o Espírito Santo 
os conforte. São elas: 
 Jorge Camacho e Cristiane – pela 
partida trágica de seu amigo e genro, Adão, que 
foi casado com a filha Nathália;
 Gouvêa e Cleide – pelo falecimento 
de D. Maria da Glória, mãe do nosso 
Procurador, Gouvêa.
 Confiamos na soberania de Deus e 
sabemos que o melhor está em suas mãos. 
Supliquemos ao Senhor por consolo.

Aniversário de Bodas - Rogamos para que o 
“Novo de Deus” esteja sobre cada casal que 
completa mais um ano de abençoada união. A 
família ECCC muito se alegra com esta data e 
esperamos que ela se repita por muitos e 
muitos anos.   
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UPH - União Presbiteriana de Homens

Devocional: No domingo passado estivemos 
juntos, em videoconferência, na Reunião 
Devocional da UPH. O Presb. Carlos Roberto 
Soares foi quem nos abençoou com uma 
reflexão Bíblica. Louvado seja o Senhor por 
esta reunião edificante!

Oração: Hoje tem mais reunião de UPH: 
Reunião de Oração. Acesse o link da sala virtual 
(conforme a nota abaixo) no horário das 
17h30min. Não perca, e convide um amigo!

Jitsi: Durante a quarentena, a UPH-Rio tem se 
reunido por meio de videoconferências através 
de um programa chamado Jitsi. Trata-se de 
uma ferramenta gratuita e de fácil manuseio. 
Acessando pelo PC, você só precisa clicar no 
link da sala virtual e participar usando o próprio 
navegador de internet, sem necessidade de 
instalar qualquer programa. Acessando pelo 
celular, será necessário instalar o app próprio 
após clicar no link da sala. Todas as reuniões 
da UPH-Rio (tanto devocionais quanto de 
oração) acontecem na mesma sala. Para 
acessá-la, basta entrar no link abaixo:
https://meet.jit.si/UPH-IPRJ

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

Venha aprender e ser abençoado através das 
nossas lives! 

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
E m a 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  /  F a c e b o o k : 
facebook.com/Upa-Rio,

Movimento Oásis 

Devocional do Oásis: Voce não poderá perder 
a nossa devocional de outubro! Serão 
momentos de adoração e de louvor ao Senhor e 
de muita comunhão. Reserve este momento, 
convide seus amigos e familiares!!  

Reunião de oração: Não fique só! Participe ! 
Venha apresentar seus pedidos e orar em 
comunhão com os irmãos. Todos os dias, às 
20 :30h  pe lo  Wha tsapp ,  nos  g rupos 
FAVORITOS, LEVITAS, OASIS é VIDA e 
ORAÇÃO OÁSIS, nos reunimos em oração. 
Apresente seus pedidos e agradecimentos e 
participe deste momento de comunhão.

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Casa de Israel, bendizei ao 

Senhor; casa de Arão, bendizei ao 
Senhor;" (Sl 135.19)

Mulheres: “Casa de Levi, bendizei ao 
Senhor; vós que temeis ao Senhor, 
bendizei ao Senhor.”  (Sl 135. 20)

Homens: “Aleluia! Louvai o nome do Senhor; 
louvai-o, servos do Senhor," (Sl 135. 1)

Dirigente: “Vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus."  (Sl 135. 2)

Todos:  “Louvai ao Senhor, porque o Senhor 
é bom; cantai louvores ao seu nome, 
porque é agradável."  (Sl 135. 3)

21 HNC - “Ao Deus de Abrão Louvai”

Cântico - “Ele é Exaltado”

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!

Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus, glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; e o 
que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua 
segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama a quem dá com alegria. Deus 
pode fazer-vos abundar em toda graça, a 
fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla 
suficiência, superabundeis em toda boa 
obra,” (II Co 9. 6-8)  

  289 HNC – “Quem Irá?” 
1ª estrofe

Oração de Consagração

Pastorais

III – COMUNHÃO COM DEUS

 PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Dirigente: “Eu é que sei que pensamentos 
tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 
pensamentos de paz e não de mal, para vos 
dar o fim que desejais. Então, me 
invocareis, passareis a orar a mim, e eu 
vos ouvirei.” (Jr 29. 11-12)

Congregação:  “Buscar-me-eis e me 
achareis quando me buscardes de todo o 
vosso coração.” (Jr 29.13)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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IV –  EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem:  Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO AO SENHOR 

Cântico - “Não vou ficar sozinho”

Não vou ficar sozinho,
Agora sou feliz
Com Cristo no meu coração;
Ele é meu grande amigo,
Não temo o perigo,
Com Cristo no meu coração! 

Ah! Eu sou feliz! Agora vou cantar!
Pois contente estou
Com meu Salvador,
Feliz agora então eu viverei.

Jesus há muito tempo
Morreu em uma cruz,
Morreu só para nos salvar;
Seu sangue derramou,
Lavando os meus pecados, 
E desta forma agora salvo estou.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“O Cristianismo é o único lugar onde a rendição redunda em vitória”
(Vance Havner)
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Eu vou Construir

Digno desta canção, só Tu és, Senhor!   
Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor!
Digno da minha vida Tu és. Senhor! 
Oh! eu sou Teu!

Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus,   
Fonte da salvação só Tu és, Jesus.
Digno da minha vida Tu és, Jesus. 
Oh! eu sou Teu! Oh! Eu sou Teu!

Santo, És incomparável, És inigualável, 
Abre os meus olhos, Senhor.
Mostra quem Tu és e enche o meu coração 
do amor que faz mudar o mundo.

Digno desta canção...  

Santo, És incomparável...  2x   

Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és 
meu fundamento.
Eu vou confiar somente em Ti, Não vou ser 
abalado.

Eu vou construir...   

Santo, És incomparável...  2x   

Eu vou construir... 2x   

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Render-te-ei graças, Senhor, de 

todo o meu coração; na presença dos 
poderosos te  cantare i  louvores."                    
(Sl 138. 1)

Homens: "Prostrar-me-ei para o teu santo 
templo e louvarei o teu nome, por causa da 
tua misericórdia e da tua verdade, pois 
magnificaste acima de tudo o teu nome e a 
tua palavra." (Sl 138.2)

Mulheres: "Graças te rendemos, ó Deus; 
graças te rendemos, e invocamos o teu 
nome, e declaramos as tuas maravilhas."  
(Sl 75.1).

Dirigente: "O que ouvimos e aprendemos, o 
que nos contaram nossos pais, não o 
encobriremos a seus filhos; contaremos à 
vindoura geração os louvores do Senhor, e 
o seu poder, e as maravilhas que fez."             
(Sl 78. 3-4).

Todos: "Aclamai a Deus, toda a terra. 
Salmodiai a glória do seu nome, dai glória 
ao seu louvor."  (Sl 66.1-2)

Cântico: Quão grande é meu Deus 

Com esplendor de um Rei,  
E majestade e luz,
Faz a Terra se alegrar, Faz a Terra se alegrar.

Ele é a própria luz e as trevas vão fugir,
Tremer com sua voz, Tremer com sua voz.

Quão grande é o meu Deus! Cantarei:
Quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver: 
Quão grande é o meu Deus!

Por gerações Ele é, 
O tempo está em Suas mãos.  
O começo e o fim. O começo e o fim.

Três se formam em Um, Filho, 
Espírito e Pai.   



Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.

Quão grande é o meu Deus...   

Sobre todo nome é o seu. 
Tu és digno do louvor!
Eu cantarei: quão grande é o meu Deus!

Sobre todo nome é o seu...         

Quão grande é o meu Deus...   

Cântico: Teu Santo Nome

Todo ser que vive, Louve ao nome do Senhor.
Toda criatura se derrame aos Seus pés.

Ao som da Sua voz, O universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande Eu 
Sou!

E mesmo sendo pó, 
Com tudo que há em mim confessarei
Que céus e terra passarão, 
Mas o Teu nome é eterno!

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

E mesmo sendo pó...   

Todo joelho dobrará... 4x   

A Ele a Glória! A Ele a Glória!
A Ele a Glória, Pra sempre. Amém!

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles 
não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos 
afirmo que nem Salomão, em toda a sua 
glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, 
se Deus veste assim a erva que hoje está 
no campo e amanhã é lançada no forno, 
quanto mais tratando-se de vós, homens 
de pequena fé! Não andeis, pois, a indagar 
o que haveis de comer ou beber e não vos 
entregueis a inquietações. Porque os 
gentios de todo o mundo é que procuram 
estas coisas; mas vosso Pai sabe que 
necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o 
seu reino, e estas coisas vos serão 
acrescentadas. " (Lc 12. 27-31)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Confiarei 

Eu não tenho que andar ansioso
Se vou ter o que comer ou vestir;
Se o Senhor veste os lírios dos campos, 
O que mais não fará por mim!

Eu não tenho que andar preocupado 
com os cuidados e males do amanhã,
Pois até aqui o Senhor me sustentou.

Confiarei em Ti, Senhor, 
Minha esperança está em Ti.                     
Não há maior prazer do que saber 
que meu Deus cuida de mim.

Confiarei...

Meu futuro está seguro em Tuas mãos,
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não importam as circunstâncias.
Permanecerei firmado nas promessas 
que o Senhor me fez!

Confiarei... 2x

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura: “Eu sou pobre e necessitado; ó Deus, 
apressa-te em valer-me, pois tu és o meu 
amparo e o meu libertador. Senhor, não te 
detenhas! Espera pelo Senhor, tem bom 
ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, 
pois, pelo Senhor.” (Sl 70. 5; Sl 27.14) 

Motivos de Oração

Cântico: Não Tenhas sobre Ti 

Não tenhas sobre ti, Um só cuidado 
qualquer que seja.
Pois um, somente um, Seria muito para ti.

É meu, somente meu, todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em mim!

É meu, somente meu...

Não temas quando enfim, 
Tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim, Confia de todo o coração.

É meu somente meu... 4x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica: 

Cântico: Em teus braços 

Seguro estou nos braços daquele que nunca 
me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve 
repousando em mim.

E se eu passar pelo vale acharei conforto em 
Teu amor
Pois eu sei que És aquele que me guarda, 
me guarda.

Em Teus braços é meu descanso.
Em teus braços é meu descanso.

Seguro estou nos braços... 

E se eu passar pelo vale... 

Em Teus braços é meu descanso... 4x     

Recaio em Tua Graça, Recaio de novo em 
Tuas mãos!   4x

E se eu passar pelo vale... 

Em Teus braços é meu descanso... 4x  

Tema da Mensagem: 
"Muito perto não é suficiente"

Mensagem: Mis. Leninha Maia
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V – SIRVA COM AMOR

Cântico: Ele continua sendo Bom  

Um dia a gente aprende a confiar  em um 
Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração, 
Que se faz presente aqui.

Um dia a gente aprende a 
Dar um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar.

Que Ele continua sendo bom,  que Ele 
continua sendo Deus!   2x

Então chega o dia de viver tudo que se 
aprendeu
E a enxergar até o que não se pode ver.
Chega o dia de entender, té ouvir um "não" 
de Deus,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar!

Que Ele continua sendo bom...   4x     

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Calmo, Sereno e Tranquilo.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#aniversariantes da semana

Hoje: Hugo Viana Martins e Geanny Viana Pinheiro
Segunda 28: Presb. Luiz Antonio Fernandes Caseira e Angela Leite Fernandes 

Caseira, Eliane Maria de Araujo Loureiro e Marcio Castello Branco Loureiro, 
Sérgio Augusto da Costa Nascimento e Maria de Lourdes Andrade da Costa 
Nascimento.

Quarta 30: Luiza Maria Nogueira Damasio Decotelli da Silva e Ezequiel 
Decotelli da Silva, Olga Lopes Spesanes e Luiz Geferson Spesanes, Alfredo 
Pereira da Silva Júnior e Patricia de Nazaré Almeida Pantoja da Silva.

Quinta 01: Nadia Regina Ruggeri Ribeiro da Costa e Luiz Guilherme Ribeiro da 
Costa.

Sábado 03: Adalberto Rodrigues Guerra e Eda Nunes Guerra, Jonathas Diniz 
Vieira Coelho e Marcela de Freitas Braga Coelhom, Érica Cristina Lessa 
Monteiro e Damião Antonio Souto Pinto

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

Hoje: Ana Alice Lins Arrighi, José Roberto da Silva Bahia,  Josefa Xavier de Oliveira,  
Marcus Avillez do Amaral,  Ricardo Emerson Crescente Machado, Vinícius Canto Costa

Segunda 28: Edith Barboza Muniz, Maria do Carmo Barreto Machado, Maria do Carmo 
Barreto Santos, Monique Nascimento dos Santos Farias, Sandra Rodrigues Mendes 
Machado.

Terça 29: Cíntia Cristina Francisca Fortunato, Emilly Souza Santos, Jadson Simões 
Camara Leão, Karen Salazar Livio Marotta, Leni Monteiro Paulino Fernandes, Maria 
Luiza Baptista Carneiro, Ricardo Ribeiro Pinho.

Quarta 30: Endrew Moreira Arrabal, Iara de Souza Rigueira, Izabel Evangelista de Souza, 
Márcio Luiz Gomes Dias.

Quinta 01: Presb. Antonio Procopio de Castro Gouvêa, Bernardo Soares da Conceição 
Silveira, Elisabete Sucasas Gomes dos Santos, Eunice Silva da Rocha, Gilberto Dias de 
Cantuária Farias, Marcelo Ricardo Santos da Silva, Vania Neves Hansen. 

Sexta 02: Clarice Matera Lins Gomes,  Erisa de Oliveira e Silva, Rachel Heinzle Sathler, 
Thiago Mattos Nogueira, 

Sábado 03: Claudionor Fonseca, Jane Simone de Oliveira, Lucas Biato de Oliveira, Rosa 
Elena da Silva Pereira, Wanda Limongi da Rocha Oliveira.

#de nascimento
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#de casamento



#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, Sílvio Correia, Juny Boechat,  
Sérgio Augusto, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires pastor da Igreja Presbiteriana em Cuba, 
Divaldo Barbosa, Odete Melosi, Luís Carlos (esposa de Leila Hasan).

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Seg 28: Salmo 37. 3-7,23,24 - Primeiro busque a Deus 

Ter 29: Rute 2.1-12 - Segando os campos 

Qua 30: Efésios 3. 1-12 - Desbloqueando um mistério

Qui 01: Jeremias 31 - Oficina de restauração 

Sex 02: Zacarias 3. 1-7 - A brasa de Deus 

Sáb 03: Macos 10. 46-52 - Pedindo ajuda

Dom 04: Salmo 51. 9-13 - Melhor do que nunca 

#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: "Lições do Alto" - Reflexões do 
Sermão do Monte   

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

Reino! "Muito perto não é 
suficiente"

Próximo Domingo (04.10.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Antônio Renato, Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Mariana Abdo, 
Gabriel Freitas, Gabriella Santi, Lúcio Maia, André Lima, Odete 
Tavares, Charles Mattos (líder), Priscila Marques, Leonardo 
Gomes, Isabela K, Assuero Silva. 



#liderança
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Evangelismo Pessoal
    Existem várias formas de evangelismo e cada uma delas 
tem sua importância e o seu papel. Quero destacar aqui 
alguns aspectos do evangelismo pessoal.
    Quando queremos passar adiante a mensagem de Jesus, 
devemos lembrar que “[...] estamos rodeados de uma tão 
grande nuvem de testemunhas [...]” Hebreus 12:1. Com essa 
declaração das Escrituras, podemos entender que nosso 
estilo de vida será um grande instrumento de evangelização. 
A maneira como nos posicionamos e reagimos diante das 
mais diferentes situações do cotidiano servirão de meios de 
propagação da Palavra.
     Momentos em que podemos demonstrar amor pelo 
próximo, compaixão pela dor do outro, humildade na vitória, 
esperança diante de uma perda, confiança de que Deus cuida 
de nós, palavra branda como resposta à injúria, com certeza 
abrirão portas para falarmos de Jesus para o coração de 
alguém. 
     Entretanto, situações como ser ético no ambiente de 
trabalho, não dar calote, não prejudicar um colega para 
ganhar uma promoção, não aceitar suborno, podem não ser 
associadas à evangelização num primeiro momento mas, na 
verdade, exercem um grande impacto nas pessoas à nossa 
volta e podem criar grandes oportunidades.
      O fato é que toda e qualquer situação pode ser um meio de 
evangelização. Estando em comunhão com Deus, andando 
em sabedoria e pedindo orientação divina, seremos usados 
por Ele quando o momento chegar.
“E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser 
manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; 
Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se 
porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem 
a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços 
do diabo, em cuja vontade estão presos”. 2 Timóteo 2:24-26

Mayara Lima Nascimento

#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


