
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. 
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A máscara da religiosidade
Nunca estivemos tão familiarizados com o conceito 

de máscaras. Durante esse tempo de pandemia, aprendemos 
que o uso de máscaras protege, não só a nós, mas também a 
quem nos cerca. A máscara, nesse contexto, dá segurança e 
proteção. Mas e na nossa vida com Deus? E na nossa 
comunhão com nossos irmãos? Será que nós não usamos 
“máscaras” para esconder o verdadeiro estado do nosso 
coração?
 Como cristãos, por vezes erramos ao pensar que 
precisamos ser perfeitos em todo tempo. Não podemos 
demonstrar falhas e tristezas. Precisamos apresentar a 
família, carreira e casamento ideais. Postamos momentos 
alegres, fotos editadas e legendas que encantam a qualquer 
um. Não quero dizer que compartilhar momentos importantes 
e felizes não seja bom. Pelo contrário, podemos - e devemos -  
partilhar alegrias com nossa família e amigos. Mas quando 
essa vida de aparências se torna nosso objetivo final, 
perdemos de vista quem nós realmente somos e a identidade 
que temos em Cristo. 

A vida marcada por aparências também nos 
estimula a tentar provar suposta superioridade da nossa vida 
espiritual. Quando fazemos isso, mesmo que não de forma 
intencional, corremos o risco de viver uma vida repleta de 
regras e falsas moralidades para esconder o vazio do nosso 
coração. Trata-se da máscara da religiosidade. De nada 
adianta honrarmos a Deus com os lábios, mas nossos 
corações estarem distantes Dele (Isaías 29:13). 

Na pandemia, o uso da máscara nos protege. Na 
nossa vida pessoal, ela nos destrói. Lembre que Deus 
conhece cada parte do nosso ser. Ele é o único que conhece o 
nosso coração por inteiro e nenhuma máscara pode nos 
esconder do seu amor. Não tenha medo de abrir seu coração e 
entregar seus anseios a Ele. Não deixe que uma vida de 
aparências te impeça de viver aquilo que Ele tem para tua vida 
e se permita experimentar a verdadeira alegria, que só 
encontramos Nele.

Juliana Maia

#ump
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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line)
                  Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line);
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#editorial
Rev. Renato Porpino

#noticias gerais

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#liturgias dominicais
Culto Matutino - 10:30h
Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas



#editorial
 Estamos no mês de outubro, e isso nos 
faz lembrar do dia 31 de outubro de 1517, quando 
Martinho Lutero enviou as suas 95 teses para o 
Arcebispo de Mainz, dando início a um dos 
eventos mais importantes da história da Igreja: a 
Reforma Protestante. Lutero, que era um monge 
da Igreja Católica, insurgiu-se após notar que os 
dogmas dessa instituição eram opostos aos 
ensinamentos bíblicos. De todas as proposições 
teológicas que os cristãos protestantes adotaram 
em oposição à Igreja Católica Medieval, cinco 
pilares foram destacados como a essência do 
movimento: Sola Scriptura (Somente a Escritura); 
Solus Christus (Somente Cristo); Sola Gratia (Só 
a Graça); Sola Fide (Só a Fé) e Soli Deo Gloria 
(Glória Somente a Deus).
 É impressionante como esses pilares 
precisam ser evidenciados ainda hoje! A cada dia, 
surge um discurso inflamado, afirmando trazer a 
verdade. Independentemente do setor, sempre 
haverá alguém dizendo: “é nisso que você deve 
acreditar, essa é a verdade ”.  Querem impor para 
nós no que devemos acreditar; de que maneira 
temos que proceder; a quem apoiar. Sempre com 
tons e contornos de verdade absoluta e inabalável.
 De  que  mane i ra  podemos  nos 
posicionar? Como analisar relacionamentos, 
moralidade, origem do universo e muitas outras 
questões importantes? A fim de que haja 
coerência, para respondermos a essas questões, 
há que se ter um critério. É óbvio que todos têm 
algum tipo de norma suprema à qual recorrer, quer 
estejam cientes ou não do que essa norma venha a 
ser. Alguns recorrem à razão e à lógica para julgar 
questões importantes. Outras pessoas recorrem à 
experiência. Ainda outros recorrem a si mesmos e 
ao seu próprio senso subjetivo. Embora haja 
essas  poss ib i l idades ,  os  c r is tãos  têm 
historicamente rejeitado todas elas como o padrão 
definitivo. Em vez disso, o povo de Deus tem 
afirmado que há apenas uma referência que pode 
legitimamente funcionar como o padrão supremo: 
a Palavra de Deus. Ela é inerrante, imutável e 
eterna.

 Se a Palavra de Deus é o padrão 
máximo para todos, há uma outra pergunta que 
surge naturalmente: onde encontrar a Palavra de 
Deus? Essa pergunta nos leva à primeira base da 
Reforma Protestante: Sola Scriptura. A igreja 
romana concordava que a Palavra de Deus era o 
padrão máximo para toda a vida, no entanto os 
católicos romanos acreditavam que essa Palavra 
podia ser encontrada em locais fora das 
Escrituras. Roma afirmou que a Palavra de Deus 
podia ser encontrada na Escritura, na tradição e no 
Magistério (no papa). 
 Este foi um dos posicionamentos mais 
firmes dos Reformadores: somente as Escrituras 
são a Palavra de Deus. Esse ponto de vista é 
materializado no famoso discurso de Martinho 
Lutero, na Dieta de Worms (1521), depois que ele 
foi convidado a retratar os seus ensinamentos:

“A menos que possa ser refutado e convencido 
pelo testemunho da Escritura e por claros 
argumentos (visto que não creio no papa, nem 
nos concílios; é evidente que todos eles 
frequentemente erram e se contradizem); 
estou conquistado pela Santa Escritura citada 
por mim, minha consciência está cativa à 
Palavra de Deus. Não posso e não me 
retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo 
contra a consciência… Que Deus me ajude. 
Amém!”

  Para Lutero, as Escrituras, e 
somente as Escrituras, eram o árbitro máximo em 
que devemos acreditar e no qual devemos apoiar a 
nossa vida. A fim de sermos levados de volta ao 
Sola Scriptura, temos que pregar as Escrituras, 
estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras e 
viver os padrões das Escrituras. Somente a 
Palavra de Deus tem o poder de transformar e 
reformar nossa vida. Portanto, não devemos 
apenas falar sobre a Sola Scriptura, mas devemos 
demonstrá-la na forma de pensar, de sentir, de se 
relacionar e de agir. Que o nosso Deus nos faça 
viver a Palavra!

#liderança
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Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

Sola Scriptura



#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,  
Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila Hasan).

Outro Motivo: Pela Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 05: Salmo 51. 9-13 – Melhor do que nunca 
Ter 06: Filipenses 2. 14-16 - Brilhando
Qua 07: Hebreus 13. 1-3 – Acolhimento caloroda a todos
Qui 08: Sofonias 3. 14-20 – Nosso Pai que canta
Sex 09: Romanos 8. 22-30 – Muito mais do que palavras
Sáb 10: Marcos 14. 16-26 – Cantando para os algozes
Dom 11: 1 João 1. 1-4; Jo 21: 24,25 – Histórias de Jesus

#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! "

Próximo Domingo (11.10.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

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

Divaldo Barbosa Gomes, aos 79 anos, 
foi convocado às mansões celestiais
Após longo período de enfermidade, 
descansou no Senhor, na tarde da 5ª-feira, 
01/10/2020. Nascido em João Pessoa - PB, 
fez sua Profissão de Fé em 02/12/1958, na 
Igreja Presbiteriana de João Pessoa, sendo 
oficiante o Rev. Josibias Filho Marinho. 
Divaldo era membro da Catedral desde 1958. 
Foi recebido com 17 anos de idade, comple-
tando quase 62 anos como membro da IPRJ. 
Esteve envolvido com diversas áreas da 
Catedral. Trabalhou com o ECCC durante 
muitos anos, ajudou a SAF em seus 
Congressos e passeios, participou sempre da 
Feira das Nações, no setor financeiro. Era um 
irmão solícito e muito organizado. Que o 
Senhor console a sua querida família: 
Carmem Lúcia, sua esposa, os filhos Vitor 
Leonardo, Maurício Ricardo e Alberto Pinho 
Gomes, noras e netos. Que a graça e a paz de 
Deus repousem sobre a família. "Combati o 
bom combate, completei a carreira, guardei a 
fé". 2 Tm 4.7   

Pais de Crianças da Catedral 
 A partir de hoje, estaremos 
disponibilizando a lembrança das crianças 
da Catedral.  O Ministério Infantil preparou 
uma sacola com apostila de atividades 
com lições para os pais ministrarem aos 
seus filhos. As lições chegam com um 
caderno cheio de atividades. É só pintar e 
brincar!  
 É muito importante o acom-
panhamento dos pais para adaptar cada 
lição à linguagem própria das crianças. 
Temos uma apostila para crianças de 6 a 
11 anos e outra para crianças de 2 a 5 anos. 
Com 10 lições. 
 Enviamos também algumas 
lembrancinhas. Deus tem nos direcionado 
à reflexão da nossa responsabilidade 
como pais diante da Educação Cristã dos 
nossos filhos. Por isso, invista tempo em 
compartilhar a Palavra de Deus. Serão 
momentos inesquecíveis que as crianças 
guardarão para sempre em seus corações.    
 As sacolas estarão na Cantina e 
os meninos do estacionamento as 
disponibilizarão para facilitar os pais. Nem 
precisa sair do carro! Entendemos que o 
momento é de cuidado. Aqueles que estão 
no culto hoje,  já podem levar. 
 Pedimos que enviem os nomes 
dos seus filhos, dia que irão buscar e o 
horário. Durante a semana é de 9h às 20h. 
 Agradecemos pela parceria e que 
o nosso Deus continue abençoando cada 
família. UCP Rio

#notícias gerais
Pão Diário da Catedral 2021 
 Este ano teremos à disposição o 
devocionário 2021 personalizado, com 
palavra pastoral inicial do nosso pastor 
Renato Porpino, breve histórico da Igreja e 
horário com todas as atividades. O Pão 
Diário tem 365 reflexões de diversos 
autores e é uma excelente oportunidade de 
você presentear seus familiares, amigos, 
colegas da escola e faculdade. O valor será 
de R$ 10,00. Você já pode deixar 
encomendado na secretaria da Igreja e 
assim que o material chegar já estará à sua 
disposição. Não deixe para depois, pois o 
lançamento será limitado. Pão Diário da 
Catedral, mensagens para o seu coração.



#aniversariantes da semana

Seg 05: Ermilinda Amaral Lourenço e Renato Gomes Lourenço, Lauriane Marinho 
Candeco e André Luís Duncan Quintanilha, Kamilla Botelho Fusco e Felipe Baronto 
de Andrade;

Ter 06: Eliane de Oliveira Maia dos Santos e Joel Roberto dos Santos;
Qua 07: Maria Eunice de Oliveira Souza e Geraldo de Oliveira Souza;
Qui 08: Talita Franco Rodrigues e Celso da S. Rodrigues;
Sex 09: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos e Marcelo Jardim de 

Vasconcellos.

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

Hoje: Enzo Garcia Cascardo, Euricéia Lima Diniz, Gelcia Moreira Improta, Jefferson Sing 
Toledo Júnior, Livia Sthefanie Simões Gouvêa;

Seg 05: Henrique Candioto Braga, Isa Freire Pedrosa, Isaac Garcia de Camargo, Isaac Silva 
de Oliveira, Shirley Dias Domingues Coelho;

Ter 06: Maria De Fátima Holanda Dos Santos, Sergio Manoel de Souza;
Qua 07: Giovana Luna Paz de Oliveira, Maria Gabriela Martins Mynssen Miranda de 

Freitas, Regina Lucia da Silva Passos, Rubyard da Silva Carvalho, Vinícius da Silva 
Ramos;

Qui 08: Edina De Carvalho Freire, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira, 
Guilherme Charles dos Santos, Karen Abdo de Campos, Maria Eduarda Nogueira 
Vasconcellos Miranda De Freitas;

Sex 09: Cathia Dias Moreira da Rocha, Maria Madalena Torres De Azevedo, Mateus Tajra 
De Mello Costa, Diác.Miguel Teixeira dos Santos Camboim, Rafaela Santos de Lima 
Alvarenga Amaro, Diác. Sérgio Branco Pereira, Thaiz Nobrega Teles Da Silva;

Sáb 10: Diác. Archidemes Campos, Danilo De Apocalypses Vianna, Débora Dos Santos 
Do Nascimento, Marcelo Duarte Da Silva, Maria Da Penha Cataldo Terra, Natalia Borges 
Da Costa.

#de nascimento
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#de casamento

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!

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 
novidades.

ECOS da Catedral
 Sabemos que as saudades são 
muitas e que ECOS é presença,  porém, 
neste momento, nossas reuniões ainda 
precisam ser virtuais. Esse é o cuidado da 
liderança de nossa igreja com cada um de 
seus membros. ECOS é cuidado. Qualquer 
dúvida, nosso contato é (21) 98193.9584. 



Junta Diaconal

1- Reunião Ordinária - Convocamos toda 
Junta Diaconal para a realização da nossa 
Reunião Ordinária de Outubro, na segunda-
feira 05/10, às 20h, por meio de vídeo 
c o n f e r ê n c i a  p e l a  p l a t a f o r m a  Z o o m . 
Destacamos a importância da participação dos 
Diáconos e Auxiliares de Diaconia em nossa 
Reunião Ordinária, para tomar conhecimento e 
aprovar atos da JD. A reunião pode ser virtual, 
mas as demandas são todas reais, assim como 
a sua participação deve ser!!!

2- Cultos Presenciais - 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, cumprir a sua parte! O uso 
de máscara é OBRIGATÓRIO em todo tempo, e 
também deve ser mantido o distanciamento 
social, destacando que somente poderão 
sentar juntas pessoas que residam juntas, por 
questão de segurança, conforme estabelecido 

no Protocolo. Contamos 
com sua compreensão, 
participação e ajuda. Ore, 
Informe-se, Divulgue, e 
Venha  Pa r t i c ipa r  com 
Alegria.

3- 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.

4- 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.

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Feminina Auxiliadora

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. 

R e u n i õ e s  D e p a r t a m e n t a i s  -  O s 
departamentos se reúnem virtualmente em 
diferentes  plataformas. Procure sua 
coordenadora  e   participe.  

Reunião  de Oração  e Jejum - Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom.  Tempo de ler O 
que você está  lendo? Sugestão  do mês: 
Tempo para refletir - Rev  Leonardo Sahium.  
leitura desse livro ajudará você na alegria de 
pensar, refletir e aprender a perceber a presença 

de Deus em cada detalhe de sua vida. 
Compartilhe conosco suas impressões . 

Reunião Plenária Extraordinária para 
eleição - A reunião será  no dia 19 de 
novembro, pelo Zoom,  às 14h30min em 
primeira convocação, e 30 min depois, em 
segunda convocação.  Sua presença é 
importante.  Ore desde já  e participe.

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)
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IV – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica

Cântico: 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
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

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

Mensagem: Mis. Leninha Maia

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: Nada é impossível

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



Todas as terças-feiras, às 20h, temos a 
“L IVE do ECCC”.  São momentos  de 
comunhão, apesar da distância que vivemos. 
Palavra abençoada e dada de forma objetiva. 
Entre no Instagram: @eccc.catedralrio e 
participe.  
Aniversário de Bodas – Parabéns pelo 
aniversário de casamento, mas lembrem-se 
que esse amor merece ser celebrado todos os 
dias de suas vidas! Deus os abençoe, sempre.

UPA - União Presbiteriana de Adolescente

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 17h30min, para juntos estudarmos a 
Bíblia. Venha estar com a gente! É só mandar 
mensagem pra um dos membros da diretoria 
ou uma dm 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

Parabéns para você: Querida conselheira 
Maria de Fátima!!! O Movimento Oásis 
agradece a Deus por sua vida e pelo seu 
ministério no Oásis. Que sua vida continue a 
ser frutífera e abençoadora, hoje e sempre. 
Deus te abençoe!! Parabéns!!

Devocional do Oásis: No dia 11/10/2020 , às 
16h30min teremos a nossa devocional de 
outubro. Você é nosso convidado especial,  
não se esqueça de convidar os seus amigos e 
familiares para participar deste momento de 
adoração e fraterna comunhão. Teremos o 
louvor e ministração da palavra dirigida pelo 
Seminarista Jérson Neto.

Reunião de oração: Não fique só! Participe! 
Venha apresentar seus pedidos e orar em 
comunhão com os irmãos. Todos os dias, às 
20h30min pelo Whatsapp, nos grupos 
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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II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “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." (Pv 3. 9-10)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Se não for pra Te adorar

Diante do trono Senhor
Eu quero levar minha oferta de amor!
Diante do trono, Senhor,
Eu quero levar meu sacrifício de louvor!

As minhas mãos levantar,
Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar
Toda a minha adoração!
Se não for pra Te adorar, para que nasci?
Se não for pra Te servir, por que estou aqui?
Se eu quero Te adorar,
Te adorar, Senhor, estou aqui!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de 
fatos que se não veem. Pois, pela fé, os 
antigos obtiveram bom testemunho. De 
fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e 
que se torna galardoador dos que o 
buscam.” (Hb 11. 1-2; e 6) 

Motivos de Oração

Cântico: Oração

Meu Jesus, a ti me achego,
Com temor no coração.
És o meu maior anseio, Rei da minha salvação.
Pai, a ti eu agradeço. Por tão infinito amor,
Que recebe com carinho
Este pobre pecador!

Boa é tua vontade
De um onisciente Deus,
Que meus planos sempre estejam
Conectados com os teus.
Oh, perdoa os meus pecados,
Venha me disciplinar,
Que a pureza de tua glória
Venha em mim habitar!

Santo e majestoso Deus,
Exaltado és, Senhor! Coroado sobre a terra
Em tua glória e esplendor!
Teu é todo o domínio, toda honra e poder
Pelos séculos dos séculos!
Amém!

Sejas Tu meu pensamento
Ao dormir e ao acordar;
Dá-me sede da Palavra,
Sempre nela a meditar.
Faz de mim pequeno cristo,
Digno de ser filho teu

Anunciando as boas novas,
Salvação que vem de Deus!
Alti a honra e a glória pra sempre!
Amém!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: O Nome de Jesus

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar 
no seu templo." (Sl 27. 4).

Mulheres: "Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!"              
(Sl 84. 1).

Homens: "A minha alma suspira e desfalece 
pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!"             
(Sl 84. 2).

Dirigente: "O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os 
seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor 
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!"           
(Sl 84. 3).

Todos: "Bem-aventurados os que habitam 
em tua casa; louvam-te perpetuamente."             
(Sl 84. 4)

Cântico: Porque Ele vive

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 a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está!

E quando enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então,
Terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus que vivo está!

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
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Congregação: “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)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO

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!

Instituição da Ceia
Ministração do Pão:

266 HNC - “Rude Cruz”
1ª Estrofe

Ministração do Vinho:

266 HNC - “Rude Cruz”
2ª Estrofe

VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO

266 HNC “Rude Cruz”
3ª Estrofe

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional
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Prelúdio

“À Mesa do Senhor...” 

I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO 

Litania de Adoração:
Dirigente: “E entoavam novo cântico, 

dizendo: Digno és de tomar o livro e de 
abrir-lhe os selos, porque foste morto e 
com o teu sangue compraste para Deus os 
que procedem de toda tribo, língua, povo e 
nação" (Ap 5. 9).

Mulheres: “E para o nosso Deus os 
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão 
sobre a terra.”  (Ap 5. 10).

Homens: “Vi e ouvi uma voz de muitos anjos 
ao redor do trono, dos seres viventes e dos 
anciãos, cujo número era de milhões de 
milhões e milhares de milhares."(Ap 5. 11).

Dirigente: “Proclamando em grande voz: 
Digno é o Cordeiro que foi morto de 
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e 
força, e honra, e glória, e louvor."            
(Ap 5. 12).

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que há 
no céu e sobre a terra, debaixo da terra e 
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava 
dizendo: Àquele que está sentado no trono 
e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a 
glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos."  (Ap 5. 13).

38 HNC - “Louvores sem fim.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO

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)  

  303 HNC – “Pendão Real” 
1ª estrofe

Consagração da vida e dos bens ao 
Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis

Mensagem:  Rev. Renato Porpino

IV –  EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO 

Dirigente: “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)

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

“Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas 
salutares de conduta; em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos 

pecados; em sua ressurreição,  um conquistador; em sua ascensão
 um rei; em sua intercessão, um sumo sacerdote.”

 
(Martinho Lutero)


