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Inveja
Remonte a cena da crucificação em sua mente. Retorne para o 

momento que Cristo foi entregue a Pilatos pelos sacerdotes. Um 
questionamento surge: Por que os sacerdotes desejavam tanto a 
crucificação? Pilatos havia percebido que os chefes dos sacerdotes 
entregaram a Cristo por causa da inveja que sentiam da fama e louvor de 
Jesus (Marcos 15.10).

A inveja em nossas vidas é assim, se esconde atrás de uma fachada 
de piedade e compaixão. Externamente, o ato desses homens parece 
demonstrar zelo e preocupação com o povo de Deus para que este não 
fosse enganado pelo que eles acreditavam ser um falso mestre. Mas, 
internamente, a motivação era a inveja que os fez incapazes até mesmo de 
reconhecer Cristo como Filho do Deus vivo.

Existe desejo na inveja. Ao observar algo positivo experimentado 
por alguém, você possivelmente desejará ter a mesma oportunidade e não 
há nada de errado nisso. O problema está no ressentimento: “Se as coisas 
vão bem para as outras pessoas, por que não comigo?” Assim pensa o 
coração afetado pela inveja. E ela certamente não ficará desacompanhada. 
Trará consigo a falta de contentamento, a cobiça, autocomiseração, 
ingratidão, senso de injustiça e muitos outros pecados que estabelecerão 
dentro de você uma guerra de desejos conflitantes. Você saberá que o 
correto é clamar “Seja feita a Tua vontade” mas ao mesmo tempo desejará 
que esta seja de acordo com aquilo que seu cenário invejoso estabeleceu 
como bom e necessário. Se você mantém esse pecado de estimação, suas 
orações não serão respondidas porque você pede mal (Tiago 4.3). Você ora 
por sucesso profissional porque deseja que o nome de Cristo seja 
glorificado através de seu desempenho, mas também porque deseja 
receber louvor de pessoas. Pede por uma vida financeira melhor pois quer 
glorificar a Deus através dos prazeres que poderá usufruir, mas não se 
preocupa se estes são egoístas o suficiente para que cometa avareza e 
assim vai.

Não viva dividido invejando o outro. É uma alternativa de vida ruim 
que certamente o encherá de ansiedades e dores desnecessárias. Deixe o 
contentamento reinar em sua vida e a inveja não terá ponto de apoio. 
Relembre que é perdendo sua vida que você a achará. Dê graças a Deus pela 
bênção que seu irmão desfruta. Seja grato pelo que você possui também. 
Decida assumir seu lugar de criatura e deixe Deus ser o seu criador 
acolhendo com mansidão as alegrias e dores que ele escreveu para você. 
Não se esqueça da alegria que está proposta para quando Cristo voltar!

Laura Moreira

>> Voltamos! O Culto Jovem está de volta!!! Teremos 
encontros quinzenais, sempre no templo. O uso de máscara é obrigatório e 
estamos adotando o mesmo protocolo sanitário e de agendamentos que já 
vem sendo utilizado por nossa igreja. Vai ser demais estar com você!

>> Veja nossa agenda e já reserve as datas dos nossos 
CJs!  Estaremos juntos nos dias 23/10/2020; 06/11/2020; 27/11/2020; 
11/12/2020.

>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo 
Instagram e Facebook: @umprio

#ump
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#editorial
O terceiro pilar resultante da 

Reforma Protestante do Século XVI é o 

“Somente pela graça”. Esse pilar é baseado 

no ensinamento bíblico de que não existe 

outro meio pelo qual alguém é salvo, senão 

pela graça de Deus. Nos tempos de Lutero e 

de outros reformadores, afirmar algo assim 

era ir contra um sistema religioso que 

avançava na contramão desse pensamento.

Alguns desvios bíblicos eram 

praticados pela Igreja Romana, que levavam 

as pessoas a aderirem às mais absurdas 

práticas por uma suposta promessa de 

alcançarem sua salvação. Promessa do 

perdão dos pecados mediante pagamento de 

taxas e venda de lugares no céu e cargos na 

igreja, por exemplo, eram algumas dessas 

terríveis práticas. Através das Escrituras, os 

reformadores voltaram sua atenção para a 

fidelidade bíblica e tinham uma certeza: não 

há nada que possamos fazer para sermos 

aceitos por Deus, é pela Graça.

Escrevendo aos Efésios, Paulo nos 

mostra o plano de Deus para salvar os 

pecadores através de Jesus Cristo e garante 

que todos, sem Deus, estão mortos 

espiritualmente. Os três primeiros versículos 

do capítulo 2 nos ensinam que fora de Jesus 

todos nós somos maus e não há como nos 

aproximarmos de Deus, a morte eterna é a 

consequência direta. O que fazer então? 

Como sair da morte para a vida?

A solução para essa crise começa com o 

mudar do foco do homem para Deus, do mal 

que nós fazemos para o bem que Deus fez 

através de Jesus. A solução é a graça de Deus 

que alcança inimigos rebeldes, filhos da ira, 

mas que são amados por Ele sem que 

mereçam tal amor. A salvação não é por conta 

de algo vindo de nós, mas porque Ele é 

gracioso e enviou Seu Filho Jesus em nosso 

lugar. Sola Gratia!

A nossa salvação é somente pela graça. 

Isso não representa  uma l iberdade 

desenfreada para uma vida de imoralidade. 

Antes, a salvação somente pela graça nos faz 

reconhecer que jamais conseguiríamos as 

bênçãos de Deus com nosso próprio esforço, 

mas as recebemos pelo Seu amor. Isso nos 

leva a uma vida de entrega e obediência a Ele. 

Consagração e santidade são resultados 

dessa união com Deus.

Naquele tempo da Reforma, os homens 

levantados por Deus através da Palavra 

entenderam os erros que a Igreja Romana 

cometia ao tentar aplicar ao Ser humano 

alguma responsabilidade em sua salvação. 

Sola gratia significa que nenhuma outra obra, 

senão a obra de Jesus na cruz é responsável 

pela nossa salvação e essa salvação não vem 

da nossa capacidade, mas é dom de Deus.

Assim, podemos cantar felizes e 

seguros, com todo o fôlego, os versos que 

apontam para essa certeza bíblica: 

“Maravilhosa Graça! 
Maior que o meu pecar!
Como poder cantá-la? 
Como hei de começar?

Pois alivia a minha alma, 
E vivo em toda a calma,

Pela maravilhosa Graça de Jesus!”

#liderança
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Daniel Jardim 
Licenciando  

Sola Gratia



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

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 19: Provérbios 3. 21-31 – Tragam seus barcos
Ter 20: Lucas 19. 1-10 – Sempre aceitos
Qua 21: 1 timóteo 1. 12-17 – Minha verdadeira face
Qui 22: 2 Coríntios 4. 7-18 – Meu tesouro e a abóbora
Sex 23: Mateus 7. 13, 14 – Escolhendo o caminho
Sáb 24: Atos 2. 22-36 – Impossível segurar 
Dom 25: Jeremias 8: 8-15 – Onde está a paz? 

#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: Rev. Isaías Calvalcanti
Tema:  "Contramão: 
A lógica do Reino! "

Próximo Domingo (25.10.2020) - 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

#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, 
funcionários, colegas da escola e faculdade 
com a Palavra de Deus. O valor será de R$ 
10,00 e cada devocionário virá numa 
sacolinha com uma mensagem de Ano 
Novo. 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. Maiores informações 
pelo WhatsApp 21 99500-9778.

Feliz Aniversário, Pastor Isaías!
Salve 23 de outubro! Dia de comemorar 
mais um ano de sua vida preciosa.
Deus o conserve por muitos anos entre nós. 
Que Ele continue a abençoar as obras de 
suas mãos e que a intimidade entre nosso 
Deus e o senhor o fortaleça cada dia mais. 
Parabéns! Comissão de Comemorações 

Ecos da Catedral
 Descanso. Socorro. Força. Esses 
têm sido nossos temas semanais. Atuais, 
certo? Deus vai acalmando nossos 
corações com Sua Palavra, a comunhão e a 
certeza de que estamos sendo cuidados. 
Aguardamos você em uma das nossas 
reuniões virtuais. Nosso contato:

ecos@catedralrio.org.br 
ou celular: 98193.9584.
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N ã o  p o d e m o s  p a r a r ! 
Principalmente com tudo que passamos este 
ano .  Vamos  jun tos  abençoa r  com 
lembranças da Caixa de Sapato alguns 
lugares e com amor ministrar a crianças e 
idosos. O projeto visa presentear com uma 
caixa de sapato cheinha de presentes como 
brinquedos, doces, revistinhas para pintar, 
material escolar, sapato, gorros, meias, etc., 
de acordo com a faixa-etária. Além de uma 
cartinha pessoal para cada criança ou idoso 
feito pelo doador. Este ano estaremos 
levando para os idosos do Lar Samaritano, 
Clube dos Paraplégicos, crianças de um 
projeto missionário em Caxias e crianças 

que são filhas de funcionários da Igreja, que 
nos tratam com tanto amor. Estaremos 
disponibilizando as instruções e sugestões 
para cada idade. Será um desafio! E para 
alcançarmos o nosso objetivo você pode 
ajudar envolvendo sua família, amigos do 
trabalho e vizinhos. Disponibilizaremos as 
informações das etiquetas somente pelo 
whatsapp para facilitar e também todas as 
instruções. É só entrar em contato com a 
Mis. Leninha Maia pelo zap - telefone 21 
99500-9778. E com certeza faremos a 
diferença no Natal de muitos pequeninos e 
idosos. Contamos com seu amor e 
investimento missionário.

PROJETO CAIXA DE SAPATO 2020 



#aniversariantes da semana

Hoje: Alexandre Morais e Samia Ruveni Garcia Morais, Diác. Marcelo 

Magalhães Castro e Viviane Pessanha Castro;

Ter 20: Marcio Aurelio Bastos Almeida e Euci de Brito Borges Almeida, Kelvin 

Bragança e Giulia Garcia Cascardo Bragança;

Qui 22: Vinícius da Silva Ramos e Caroline Cúrcio Barbosa Ramos;

Sex 23: Tirza Farina Barros e José De Souza Barros Neto.

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

Hoje: Francisco Sales Rodrigues, Isaias Silva Costa, José Elísio de Oliveira 

Ferreira, Magdala Mariano de Oliveira Ruggeri; 

Seg 19: Adilson Carlini de Araújo, Érika de Oliveira Mota, Fátima Maria Martins, 

Guilherme de Souza Sá;

Ter 20: Adhemar Castilho, Alfredo Pereira da Silva Júnior, Eliza Gabriela dos 

Santos Melo, Presb.Guaraci Sathler, Luciana Rodrigues Delgado Costa 

Queiroz, Maria de Jesus Barros Monteiro, Ondina Brasil, Raphael Oliveira da 

Silva, Yara Ribeiro Barreto;

Qui 21: Cristina Antônio De Souza Almeida, Elizabeth Rose Brandão Silva Correia, 

Queila Domingues de Araujo Werner, Wanda Fonseca Coutinho, Wilson 

Ramos da Silva;

Sex 22: Ângela Gouveia Gomes da Silva, Carmen Lúcia Nogueira de Paula, 

Isabelle Barbosa Feitosa, Maria de Lourdes Costa Correia;

Sáb 23: Bianca de Matos Bastos, Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. Marta Célia 

Martins de Almeida, Michel Costa Silva, Rubenice da Cruz Carneiro.

#de nascimento
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#de casamento

No 4o com Deus - 25/10
"Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" (Mc 
8.36-37)  
 Sabe aquela pele pequena ao lado da unha que a gente normalmente puxa? 
Descobrimos depois que aquele impulso, trouxe dor, inchaço e inflamação. Aprendemos 
que a conduta diante dessa mesma situação será outra na próxima vez, para que não 
sejamos premiados com consequências que não desejamos. O dedo e o corpo sofrem.
 Quando nos aprofundamos na Palavra de Deus, ficamos atentos sobre as nuances 
deste mundo: o seu terreno é arenoso e não devemos fazer construções, nem cultivar ídolos 
ou ideologias. Muitas vezes caímos na cilada de fazer o errado, valorizar o que não 
devemos, esquecendo que nosso bem maior deve ser construído sobre a rocha, Jesus. As 
idolatrias não são apenas artefatos em nossas mãos, mas são crias também do nosso 
próprio coração. 
 Não cairemos nas artimanhas do maligno, camufladas como "verdade" e como 
"correto", ainda que gotejadas paulatinamente em nossas vidas, como uma semente que 
está pronta para se aprofundar, consumindo nossos coração e alma.
 No próximo domingo, 25/10 às 17h, "A RAIZ", com o Pastor ANTÔNIO JOSÉ, 
pelo YouTube, pelo nosso canal: No 4o com Deus, o melhor lugar para se estar.

Regina  Maria  Silveira  Loureiro, 
Convocada à presença de Deus 
 Nossa irmã Regina Loureiro, aos 
75 anos, após longo período de enfermidade, 
no dia 08/10/2020 foi chamada à casa do pai 
celestial,  a quem amou e serviu com 
dedicação e fidelidade. Era professora 
universitária aposentada e membro da Igreja 
desde 14/03/1990. Que o Senhor, com sua 
presença e graça, console o coração da 
família: Esposo: Ruy Loureiro Santos; Filhos: 
Fábio Silveira Loureiro dos Santos e Mônica 
Regina Silveira Santos; Genro: Gílson 
Nascimento e Netos. Família Bendita do 
Senhor.” “O Senhor a deu e o Senhor a 
tomou; bendito seja o nome do Senhor!”                
(Jó 1.21)

Maria da Silva Bezerra, descansou no 
Senhor! 
 Aos 77 anos, após vários anos de 
e n f e r m i d a d e ,  S i l v i a ,  c o m o  e r a 
carinhosamente chamada, foi convocada 
pelo Senhor às mansões celestiais. Em 
11/10/2020. Louvamos a Deus por sua fé e 
fidelidade a Cristo. Fonoaudióloga 
aposentada, era membro da Igreja desde 
19/12/1981. Que Deus console o coração 
do seu esposo, Deoclydes Bezerra Filho, 
do sobrinho Presb. Assuero Silva e 
demais familiares! “Ainda que eu ande 
pelo vale da sombra da morte, não temerei 
mal nenhum... e habitarei na casa do 
Senhor para todo o sempre.” (Salmo 23. 
4,6) 

 



Junta Diaconal

1- Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, 19/10, às 20h, vamos realizando nossa 
Reunião de Oração. É tempo de clamar ao 
Senhor por consolo, direção, cura, restauração 
e salvação. Oportunidade de rendermos graças 
ao Senhor pelo seu cuidado e milagres diários 
sobre nossas vidas. Priorize esse tempo de 
comunhão e oração com seus irmãos da JD.

2- Por Você - Visando à reabertura dos Cultos 
Presenciais, a nossa Igreja formou uma 
comissão para estudar o assunto e propor um 
Protocolo de Segurança. Foram investidos 
muitos recursos para preparação do templo e 
instalações. Equipes de voluntários foram 
treinadas para orientar o cumprimento do 
Protocolo. Tudo isso foi feito pensando 
unicamente na sua segurança. São atitudes 
nítidas de responsabilidade, amor e cuidado 
pelos seus membros e visitantes.

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 
q u e  e s t i v e r  a o  n o s s o 
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 (até 
21/10) e o público alvo são Diáconos, 
Auxiliares de Diaconia e Aspirantes ao 
D iacona to .  Tra t a -se  de  uma  g rande 
oportunidade de aprimorar conhecimentos, 
trocar experiências, conhecer novos projetos, 
visando servir cada vez mais e melhor ao nosso 
Senhor e ao próximo.

5- Eleições- Aproxima-se a realização de 
nossas eleições, tanto para Diretoria como para 
Oficiais Diáconos. Oportunidade de avaliação e 
de autoavaliação (de como temos servido ao 
Senhor), tempo de orar pedindo sabedoria e 
direção para que a Obra seja feita com 
excelência, dedicação, prioridade e amor.

#sociedades
e ministérios
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Tu és o mesmo pra sempre!
Teu amor não muda.

Se o choro dura uma noite
A alegria vem pela manhã.

Se o mar se enfurecer,
Eu não tenho o que temer,

Porque eu sei que me amas.
Teu amor não falha!

Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar.
Teu amor não falha!

Difícil era o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar,
Mas teu amor não falha!

Pois Tu és o mesmo pra sempre...
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem... 
(4x)
Pois Tu és o mesmo pra sempre...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Venha o Teu reino

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“Resumo minha teologia, no momento, a quatro palavras: 
Cristo morreu por mim” (Charles Spurgeon)



SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Lic. Daniel Jardim - Louvamos ao Senhor por 
mais um ano que Ele acrescenta à sua 
existência.  Deus o abençoe,  anime e fortaleça  
a cada dia. Receba o carinho da SAF Rio.

Perseverando  em Oração - A Sinodal Rio de 
Janeiro se reúne  para orar , toda  segunda-
feira, às 8h, pelo App Zoom. Venha orar 
conosco.

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. A 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.

Rev. Isaías Cavalcanti, feliz aniversário! 
Deus abençoe  sua vida e preciosa família.  
Paz, saúde e muitas alegrias. A SAF Rio  o 
abraça com muito  carinho.  

Reunião Plenária Extraordinária para 
eleição - A reunião será  no dia 19 de 
novembro, pelo Zoom,  às 14h30 em primeira 
convocação e, 30min depois, em segunda 
convocação.  Sua presença é importante.  Ore 
desde já  e participe.

ECCC - Encontro de Casais

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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Não temas quando enfim,   
Tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim, Confia de todo o coração!
 É meu somente meu... 2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Ceia do Senhor

Ministração do Pão:

HNC 266  - Rude Cruz 
1ª e 3ª Estrofes

1. Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu sei que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!

Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

3. Nessa cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz
Dela vem graça e luz,
Para minha santificação.

Ministração do Vinho:

Cântico: Alto Preço

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em mim, 
Ele pensava em ti, pensava em nós!

E nos via redimidos por Seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando, 
Sua igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor!

E na força do Espírito Santo, 
Nós proclamamos aqui:
Que pagaremos o preço de sermos um só
Coração no Senhor!
E por mais que as trevas militem 
E nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo, 
Unidos iremos andar!

VI – SIRVA COM AMOR 

Cântico: Teu Amor não Falha

Nada vai me separar,
Mesmo se eu me abalar,
Teu amor não falha!

Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim,
Teu amor não falha!



Nosso novo modelo de reunião virtual já está 
no ar. Teremos 2 reuniões: Família com 
Propósito – ocorre pela plataforma Zoom. O 
link enviado pelo WhatsApp. Reunião Mensal 
– ocorre pelo Instagram: @eccc.catedralrio, no 
dia 27/10/2020. Coloque na agenda e se 
programe para estar conosco. Fique atento ao 
WhatsApp do ECCC. Há sempre informações 
sobre nossos encontros.

Chorai com os que choram: Há muitos entre 
nós sofrendo a dor da separação. Mônica, do 
Gílson, sofre pela partida de sua mãe, D. 
Regina. Da mesma forma, Deoclydes sente 
pelo falecimento de Silvia, com quem esteve 
casado por 55 anos. A Família ECCC roga para 
que as famílias enlutadas sejam consoladas e 
tenham suas forças renovadas.

Aniversário de Casamento – O Senhor foi o 
responsável pelo despertar deste amor em suas 
vidas. Acrescentou muito carinho, admiração e 
respeito pelo outro. Parabéns por mais um ano 
de união!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

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 
mensagem direta para o nosso instagram.

Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 
19h !  Também pe lo  Ins t ag ram da               
Upa-Rio

Devô: Nossas devocionais são todos os 
domingos, às 17h, pelo nosso Instagram 
Venha ser abençoado através das nossas 
lives! 

Dúvidas?: Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com

Instagram: @upa.rio / Facebook: 
facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Devocional do Oásis: Tivemos o louvor e a 
palavra abençoada do Seminarista diácono 
Jerson a quem agradecemos pelo carinho da 
participação, como mensageiro da palavra, na 
nossa devocional.

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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Aclamai ao Senhor!
Todos os povos proclamem Sua majestade.
Dai glória ao Seu louvor!
Tremendos são os Seus feitos e 
Suas maravilhas!
Tão grande é Seu poder.
Exaltai Aquele que venceu!

Toda terra sempre adorará
E louvores cantará ao Seu nome, Jesus!
Pois Ele é tremendo e poderoso,
Todo joelho se dobrará!
Toda língua confessará que Ele é Senhor!
É o Deus de toda vida e reina 
Em justiça para sempre!

Oração de Consagração

Pastorais

III – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica

Cântico: Oh Venha ao Altar!

Se ferido por dentro estás 
E o pecado é pesado demais, Jesus te chama.
Se ao fim de si mesmo chegou 
E sua fonte de água secou, Jesus te chama.

Oh venha ao altar, aos braços abertos do Pai!
Perdão foi pago com o 
Precioso sangue de Jesus.

Deixa a culpa e o erro pra trás, 
Venha hoje, não dá pra esperar, 
Jesus te chama!
Sua tristeza troque por prazer, 
Nova vida das cinzas vai ter, Jesus te chama!

Oh venha ao altar...  2x    

Oh que Salvador, Maravilhoso é!
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a ele, pois Ele é o Senhor, 
Cante Aleluia, Cristo vive!

Oh que Salvador ...!

Oh venha ao altar...!  2x

Deixa a culpa e o erro pra trás, 
Venha hoje não dá pra esperar,
Jesus te chama

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

IV – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Por isso, aquele que 
comer o pão ou beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será réu do corpo e do 
sangue do Senhor. Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (I Co 11. 27-29) 

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...
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Abra os Olhos do Meu Coração.

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:

Dirigente: "Aleluia! Louvai ao Senhor do alto 

dos céus, louvai-o nas alturas." (Sl 148.1)

Mulheres: "Louvai-o, todos os seus anjos; 

louvai-o, todas as suas legiões celestes. 

Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as 

estrelas luzentes." (Sl 148.2-3)

Homens: "Louvai-o, céus dos céus e as águas 

que estão acima do firmamento."  (Sl 148.4)

Dirigente: "Louvem o nome do Senhor, pois 

mandou ele, e foram criados." (Sl 148. 5)

Todos: “Louvem o nome do Senhor, porque só 

o seu nome é excelso; a sua majestade é 

acima da terra e do céu.   Aleluia! Cantai ao 

Senhor um novo cântico e o seu louvor, na 

assembleia dos santos." (Sl 148.13; 149.1)

Cântico: Pra Sempre

O universo chora, 
O sol se apagou.
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na cruz,
Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou!

Deus Pai o abandonou. 
Cessou seu respirar.
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi!

A terra estremeceu, o sepulcro se abriu
E nada vencerá seu grande amor.

Ó, morte, onde estás?
O Rei ressuscitou!
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é.
Pra sempre ele vive, Ressuscitou, ressuscitou!

A terra estremeceu, o sepulcro se abriu.....

Cantamos aleluia ! 3x
O Cordeiro venceu!

Pra sempre exaltado é.... (2x)

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Assentado diante do 
gazofilácio, observava Jesus como o povo 
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos 
depositavam grandes quantias. Vindo, 
porém, uma viúva pobre, depositou duas 
pequenas moedas correspondentes a um 
quadrante .  E ,  chamando os seus 
discípulos, disse-lhes: Em verdade vos 
digo que esta viúva pobre depositou no 
gazofilácio mais do que o fizeram todos os 
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do 
que lhes sobrava; ela, porém, da sua 
pobreza deu tudo quanto possuía, todo o 
seu sustento." (Mc 12. 41-44)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Bendizei ao Senhor

Bendizei ao Senhor,
Toda terra cantai a glória do Seu nome.
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V – DEDICAÇÃO AO SENHOR. 

Cântico:“Algemado Por um Peso”

1. Algemado por um peso,
Oh ! quão triste eu andei;
Até sentir a mão de Cristo,
Não sou  mais como eu era, eu sei!

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração!
Quando o Senhor Jesus me tocou,

Livrou-me da escuridão!

 2. Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor;
Tenho achado paz e vida,
Pra sempre cantarei em seu louvor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Rendam graças ao Senhor por 

sua bondade e por suas maravilhas para 
com os filhos dos homens!" (Sl 107.15)

Mulheres: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o 
meu coração; contarei todas as tuas 
maravilhas.”  (Sl 9. 1)

Homens: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao 
teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei 
louvores." (Sl 9. 2)

Dirigente: “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 são 
mais do que se pode contar."  (Sl 40. 5)

Todos: “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)

33 HNC - “Maravilhas Divinas.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

 
 II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Riquezas e glória vêm de 
ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há 
força e poder; contigo está o engrandecer e 
a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 

glorioso nome. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.” 
(I Cr 29. 12-14)  

  318 HNC – “Ceifeiros do Senhor!” 
 1ª estrofe

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM DEUS 

PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Dirigente: “Agrada-te do Senhor, e ele 
satisfará os desejos do teu coração.”      
(Sl 37.4)

Congregação: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nele, e o mais ele fará. 
Descansa no Senhor e espera nele...” (Sl 
37.5 e 7a)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV –  EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem:  Rev. Renato Porpino

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

“O pecado lançou-se contra a justiça, a maldição contra a bênção, a morte contra a vida. 
Tudo caiu sobre Jesus. Nosso amado Senhor e Salvador tornou-se 

simultaneamente  maldito e bendito, vivo e morto, padecente e exultante... 
Antes, eu só enxergava o pecado e a severidade de Deus... 
Agora fixo os meus olhos na rude cruz e no túmulo vazio.”

(Martinho Lutero)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões


