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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
“Visto que a justiça de Deus se revela no 
evangelho, de fé em fé, como está escrito: 

O justo viverá por fé.” (Rm 1.17)
        Certa vez escrevi para as crianças um texto 
explicando a Reforma Protestante. Para a 
criança é necessário ilustrar a Reforma: 
 “Você já viu uma casa muito antiga, 
caindo aos pedaços? O chão feio, as paredes 
descascadas, a cozinha caindo e ninguém tem 
vontade de morar nela?  Mas todos sabem que 
essa casa já foi muito bonita, mas que, agora, 
nem parece a mesma de tão feia? Nessa hora, 
você sabe do que a casa está precisando? É isso 
aí, de uma REFORMA.
        Assim também aconteceu com a Igreja lá 
do século XVI, muito tempo atrás. As paredes 
poderiam não estar tão feias e destruídas, mas 
as pessoas que cuidavam dela estavam com os 
corações sujos e se aproveitavam do povo 
fazendo coisas que desagradavam o coração de 
Deus. Diziam até que para estar com Deus 
precisavam comprar com dinheiro um pedaço 
no céu. Muito feio né?!”
        O texto para as crianças continua, mas só 
quero ficar com a ilustração, pois muitos anos 
se passaram após a Reforma Protestante, mas 
até hoje precisamos conhecer as Escrituras e 
ficarmos firmes na Verdade que Liberta.  Ainda 
hoje podemos ver doutrinas em desacordo com 
o ensino das Escrituras. Pessoas acreditam que 
podem se apropriar da salvação pelos méritos, 
penitências, caridades, piedade religiosa e 
outras formas por acharem que podem 
“comprar” o maior ato de amor da humanidade.  
E, infelizmente, muitas vezes, passa levemente 
em nosso coração que somos merecedores de 
alguma coisa. 
 A Reforma brilha em nosso coração 
ao afirmar pelas Escrituras que somos salvos 
pela graça, mediante a fé. Nenhum de nós 
tem méritos para barganhar com Deus. 

        Somos todos pecadores e, por isso, tudo o 
que merecemos é a morte, que é o salário 
devido ao nosso pecado (Rm 6.23).  É uma 
grande bênção o fato de que Deus “não nos trata 
segundo os nossos pecados, nem nos retribui 
consoante as nossas iniquidades” (Sl 103.10).
        O Catecismo Menor de Westminster 
(1647), na questão 86, assim define: “(...) fé em 
Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o 
recebemos e confiamos só nele para a salvação, 
como ele nos é oferecido no Evangelho”.          
O único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo 
é recebida é pela fé somente – Sola Fide. 
         É por isso que louvamos a Deus pela 
Reforma Protestante, porque Deus levantou 
homens de coragem para se posicionarem pela 
Verdade das Escrituras. E a fé salvadora em Cristo 
Jesus educa o cristão à vida piedosa, à santificação 
pessoal, à retidão, ao amor, ao serviço. Não 
somos salvos por causa das boas obras; 
somos salvos para as boas obras.
          Por isso, ainda hoje, é tempo de reforma. 
Somos Casa de Deus, habitação do Espírito 
Santo. A Casa precisa estar bonita, limpa e 
cheia da presença do Espírito Santo. É lindo ver 
uma Igreja sendo reformada, mas a maior 
reforma é a da nossa alma! Reforma da nossa 
Casa Espiritual. E onde Jesus entra, a limpeza 
acontece! E isso não acontece por merecimento, 
mas porque Deus resolveu nos amar e nos 
salvar.
          "Os homens jamais encontrarão um 
antídoto para suas misérias, enquanto, 
esquecendo-se de seus próprios méritos, 
diante do fato de que são os únicos a enganar a 
si próprios, não aprenderem a recorrer à 
misericórdia gratuita de Deus." João Calvino. 
             Sola Fide!  O justo viverá pela fé! 
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Leninha Maia
Missionária  

Sola Fide



#notícias gerais
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HOJE é dia do "No 4o com Deus"!
"...porque, onde está o teu tesouro, aí 
estará também o teu coração". (Mt 6.21).

Já cantou "Lá está o meu tesouro"? 
O tesouro pode ser uma grande quantidade 
de ouro ou prata, de coisas preciosas postas 
em reserva ou tudo que se tem grande estima 
ou valor. Toda a História da Humanidade é 
banhada por atitudes questionáveis de 
pessoas que matam ou morrem pela busca 
incansável por algum tipo de tesouro, que 
segundo os padrões deste mundo, pode 
gerar PODER. E sabemos bem que um certo 
ser buscou "poder" acima do seu, como 
temos feito hoje, e por não ter consciência de 
quem era, teve como resultado da sua mente 
c o r r o m p i d a  a  e x p u l s ã o  d o  C é u . 
 É importante analisarmos tudo: 
quem somos, para onde iremos, porque das 
nossas atitudes, o que está acontecendo ao 
nosso redor, por que amo isso e aquilo, por 
que apoio essa ideologia, em quem devo 
votar, quais são minhas motivações? As 
respostas para essas questões, como 
cristãos, não pode ser simplória. Já 
questionou por exemplo sobre o porquê do 
nosso planeta estar em degradação 
progressiva a cada minuto? Qual é a visão de 
Deus para cada um de nós, para que 
experimentemos a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus para nossas vidas (Rm 
12.2)? 

Todos os males têm uma raiz 
única: o amor. Como assim? Por isso, HOJE 
às 17h, venha conversar com o Pastor 
ANTÔNIO JOSÉ sobre A RAIZ. Esse bate 
papo é também para seus familiares e 
amigos, será transmitido pelo YouTube no 
canal "No 4o com Deus", o melhor lugar para 
se estar.

Nosso Canal no YouTube:
encurtador.com.br/rxzCF

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja se reunirá 
na próxima quarta-feira, dia 28/10, às 18h, 
presencialmente no templo, observando o 
p r o t o c o l o :  u s o  d e  m á s c a r a , 
distanciamento de 1 metro e meio, etc. Na 
pauta, eleição da mesa do Conselho e 
indicação de oficiais presbíteros e 
diáconos para eleição. Pastores e 
presbíteros estão convocados. E a Igreja, 
que é administrada pelo Conselho, é 
convidada a orar por seus líderes 
espirituais e pela reunião!

Parabéns, Adriana Maia!
 Felicidades, esse é o desejo da 
Catedral Rio. Que Deus permita a você 
colher tudo que tem plantado. As 
sementes semeadas por você, entre nós, 
foram regadas com carinho, mansidão, 
exemplo e cuidado. Somente Deus poderá 
retribuir o carinho que recebemos. Vida 
f e l i z ,  s e m p r e .  C o m i s s ã o  d e 
Comemorações

Pão Diário da Catedral 2021 
 Você já deixou reservado? A 
edição será limitada.  Este ano teremos à 
d ispos ição  o  devoc ionár io  2021 
personalizado com a foto da nossa Igreja 
na capa, palavra pastoral inicial do nosso 
pastor Renato Porpino, breve histórico da 
Igreja e horário com todas as atividades. O 
valor será de R$ 10,00 e cada 
devocionário virá numa sacolinha  com 
uma mensagem de ano novo. Faça a sua 
reserva enviando uma mensagem para o 
WhatsApp 21 99500-9778. 



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 
feita 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 pelo 
Whatsapp as informações das etiquetas e todas 

as outras 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 

Projeto “Criança com Bíblia” 
Vamos levar Bíblias para crianças nos hospitais? 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 - Participando com cartinhas que iremos colocar em cada Kit, 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!



Junta Diaconal

..

. .

1- Reunião de Oração - Na última segunda-

feira, 19/10  tivemos uma abençoada reunião 

de oração, com a participação de 16 

diáconos (cerca de 35% do efetivo total). 

Tivemos a participação especial do Pb. Jorge 

Apocalypses trazendo uma palavra franca, 

direta e de poder à JD. Foram momentos de 

intimidade, clamor por vidas e famílias, e de 

agradecimento pela Graça do Senhor. Que o 

Senhor desperte em nossos corações, o 

desejo por termos unidade, por buscarmos 

juntos sua presença em oração.

2- Por Você - Visando à reabertura dos 

Cultos Presenciais, a nossa Igreja reuniu 

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 

fe i to  pensando unicamente  na  sua 

s e g u r a n ç a .  A t i t u d e s  n í t i d a s  d e 

responsabilidade, amor e 

c u i d a d o  p e l o s  s e u s 

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. 

Colocando-nos 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- Eleições - Aproxima-se a realização de 

nossas eleições, tanto para Diretoria como 

para Oficiais Diáconos. Oportunidade de 

avaliação e de auto-avaliação (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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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.  

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. 

Reunião da Comissão Executiva - 

Próxima quinta-feira,  dia 29/10, às 14h30, 

pelo App Zoom.  Sua presença  é importante!

 
Reunião Plenária Extraordinária para 
eleição - A reunião será  no dia 19 de 

novembro, pelo Zoom,  às 14h30 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.
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(2020 - JUBILEU DE PÉROLA) 

“De todas as promessas do SENHOR [...], 

nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu.” 

(Js 21:45)

No próximo dia 27/10/2020, às 20:00h, 

teremos nossa “live”. Ela ocorrerá pelo 

Instagram: @eccc.catedralrio Não perca! 

Fiquem atentos, também, ao WhatsApp do 

ECCC. Há sempre informações sobre o que 

acontece em nosso meio.

P a r a b é n s  p e l o  A n i v e r s á r i o  d e 
Casamento – É um privilégio para a Família 

ECCC acompanhar de perto a alegria e 

companheirismo. Vocês formam um belo 

casal e desejamos tudo de melhor em mais 

esse aniversário de casamento. Que seja 

eterno e dure para sempre.

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 
1 9 h !  Ta m b é m  p e l o  I n s t a g r a m  d a               
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

Importante!! O Movimento Oásis convida 
você, para se unir em oração pelos pedidos 
colocados nos grupos de whatsapp: Oração 
O á s i s ,  L e v i t a s ,  O á s i s  é  V i d a  e 
Favoritos.Venha!!! 
Junte-se a nós e apresentemos ao Senhor, 
juntos, as nossas aflições. Todos os dias, às 
20h.

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 





8 - Boletim Dominical 

Prelúdio

I – “SOLUS CHRISTUS” – SOMENTE CRISTO

“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o 
será para sempre” (Hb 13. 8)

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ele nos libertou do império das 

trevas e nos transportou para o reino do 
Filho do seu amor, no qual temos a 
redenção, a remissão dos pecados. Este é 
a imagem do Deus invisível, o primogênito 
de toda a criação; " (Cl 1. 13-15)

Mulheres: “Pois, nele, foram criadas todas 
as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e 
para ele.”  (Cl 1.16)

Homens: “Ele é antes de todas as coisas. Nele, 
tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da 
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de 
entre os mortos, para em todas as coisas ter 
a primazia." (Cl 1.17-18)

Pastores: “Porque aprouve a Deus que, nele, 
residisse toda a plenitude e que, havendo 
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por 
meio dele, reconciliasse consigo mesmo 
todas as coisas, quer sobre a terra, quer 
nos céus."  (Cl 1. 19-20)

Licenciando: “Porquanto, nele, habita, 
corporalmente, toda a plenitude da 
Div indade.  Também,  ne le ,  es ta is 
aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo 
principado e potestade. "  (Cl 2. 9-10)

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente. Amém!” (Rm 11.36)

155 HNC - “Castelo Forte”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – “SOLA GRACIA” – SOMENTE A GRAÇA

“Porque pela graça sois salvos, mediante a 
fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; 

não de obras, para que ninguém se glorie.” 
(Ef 2.8-9)

Consagração de Vida e bens ao Senhor

Cântico: Eu te agradeço

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser!

Homens: 
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres: 
Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço. Jesus, te agradeço!
Eu te agradeço, te agradeço!

Oração de Consagração

Pastorais

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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III – “SOLA FIDE” – SOMENTE A FÉ

“Visto que a justiça de Deus se revela no 
evangelho, de fé em fé, como está escrito: O 

justo viverá por fé.” (Rm 1.17)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – “SOLA SCRIPTURA” – SOMENTE A 
ESCRITURA

    “Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a fim 
de que o homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa 

obra.” (2 Tm 3. 16-17) 

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem:  Rev. Renato Porpino

V – “SOLI DEO GLORIA” – GLÓRIA 
SOMENTE A DEUS

    “Ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, 
glória, majestade, império e soberania, 

antes de todas as eras, e agora, e por todos 
os séculos. Amém!” (Jd 1.25)

Hino - “Maravilhosa Graça”
1ª e 3ª – Estrofes.

1. Maravilhosa graça! 
Maior que o meu pecar!

Como poder cantá-la 
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma 
E vivo em toda calma
Pela maravilhosa graça de Jesus! 

Graça! Quão maravilhosa de Jesus, 
Como o firmamento, é sem fim.
É maravilhosa! É tão grandiosa!

É suficiente para mim!
É maior que a minha vida inútil!
É maior que o meu pecador vil,

O nome de Jesus engrandecei, e glória daí!

3. Maravilhosa graça! 
Quão ricas bênçãos traz 
O seu poder transforma 
O pecador falaz
Estou salvo com verdade 
Por toda a eternidade 
Pela maravilhosa graça de Jesus

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

"O Verbo Eterno ficará, sabemos

com certeza, e nada nos pertubará

com Cristo por defesa. Se vierem 

roubar, os bens, vida e o lar - que

tudo se vá! Proveito não lhes dá.

o céu é nossa herança."

(Martinho Lutero - 1528)
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Hosana 

I – ADORE COM FERVOR

Chamada À Adoração:
Dirigente: "Tributai ao Senhor, filhos de 

Deus, tributai ao Senhor glória e força."        
(Sl 29.1)

Homens: "Tributai ao Senhor a glória devida 
ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da 
santidade." (Sl 29.2)

Mulheres: "Bendirei o Senhor em todo o 
tempo, o seu louvor estará sempre nos 
meus lábios."  (Sl 34. 1).

Dirigente: "Gloriar-se-á no Senhor a minha 
alma; os humildes o ouvirão e se 
alegrarão." (Sl 34.2)

Todos: “Engrandecei o Senhor comigo, e 
todos, à uma, lhe exaltemos o nome."  (Sl 
34.3)

Cântico: Ao único

Ao único que é digno de receber         
A honra e a glória, a força e o poder!
            
Ao Rei eterno e imortal; invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor!

Ao único…    

Ao Rei eterno e imortal…

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus! 
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome, 
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti!

Ao único… 

Ao Rei eterno e imortal…

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus! ... (2x)

Consagramos todo nosso ser a Ti... (3x)

Cântico:  Rei da glória

Deixou Sua glória por mim.        
Se fez desprezível por mim.
Levou todo o fardo que era meu.
Levou o pecado que era meu.

Me deu Sua paz para sempre.
Me deu alegria para sempre.
Me deu Sua vida pra viver.   
Me deu Sua graça pra vencer!

Jesus, toda glória somente a Ti...    (4x)

Não há outro igual a Ti, 
Tu és o Rei da glória! (2x)
A minha vida dou a Ti, 
Tu és o Rei da glória!
Tu és o Rei da glória! (2x)

Jesus, toda glória... (4x)      

Não há outro igual a Ti...

Tu és o Rei da glória! 
Tu és o Rei da glória!  (2x)  

Oração de Adoração



II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Ora, aquele que dá 
semente ao que semeia e pão para 
alimento também suprirá e aumentará a 
vossa sementeira e multiplicará os frutos 
da vossa justiça, enriquecendo-vos, em 
tudo, para toda generosidade, a qual faz 
que, por nosso intermédio, sejam 
tributadas graças a Deus. " (2 Co 9. 10-11)

Consagração da vida e bens ao Senhor

63 HNC – “Conta as Bênçãos”
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Nossa alma espera no 
Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o 
nosso coração se alegra, pois confiamos 
no seu santo nome. Seja sobre nós, 
Senhor, a tua misericórdia, como de ti 
esperamos.” ( Sl 33. 20-22)

Motivos de Oração 

Cântico: É de coração 

Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste  
E nunca mais vai terminar.

Tu me conheces bem 
E sabes quem eu sou,

Não há como me esconder de Ti, 
Tu sempre sabes onde estou!

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré,
E se as palavras não mostrarem 
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor, 
Recebe o meu louvor, é de coração!

Não vou esquecer, não vou desprezar
O amor que Tu revelaste ali 
Pra me resgatar.

Tu me conheces bem 
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti, 
Tu sempre sabes onde estou!

É de coração... 2x

Mesmo assim, Senhor, 
Recebe o meu louvor, é de coração! 2x

IV – MEDITE NA PALAVRA 

Leitura Bíblica 

Cântico: Paz

Que a paz de Deus caia sobre ti       
E transborde em todo o teu ser.
Guarde tua mente e coração                    
E encha de alegria o teu viver!
                          
Que a paz de Deus venha sobre mim  
Excedendo minha compreensão.
Que ela me encontre de manhã,
Seja sempre minha inspiração.
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Hoje e sempre, hoje e sempre, 
Até o dia em que estivermos com Deus Pai!
Hoje e sempre, hoje e sempre, 
Que nossos dias sejam de abundante paz.

Que a paz de Deus venha sobre mim...

Hoje e sempre...

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – SIRVA COM AMOR 

Cântico: Quebrantado 

Eu olho para cruz 
E para a cruz eu vou 
Do Seu sofrer participar, 
A Sua obra vou cantar.
O meu salvador na cruz mostrou      
O amor do Pai, O justo Deus.

Pela cruz me chamou,  
Gentilmente me atraiu e eu,

Sem palavras, me aproximo,  
Quebrantado por Seu amor!
 
Imerecida vida de graça recebi, 
Por Sua cruz da morte me livrou.
Trouxe-me a vida, 
Eu estava condenado,
Mas agora pela cruz 
Eu fui reconciliado!

Pela cruz me chamou... 2x 

Impressionante é o Seu amor:
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel!    
2x 

Pela cruz me chamou... 2x 

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: O Senhor é Bom 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Maria de Jesus Lauriano de Sousa e Haroldo Pereira de Sousa, Diác. Charles 
Mattos dos Santos e Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos;

Ter 27: Presb. Henrique João Stutz e Celia de Almeida Stutz, Alexandre Anselmo 
Lima e Ana Carolina Domingues Lima, Marcelo Luis Mendes Soares da Silva e 
Luísa Corsini Madeira;

Qua 28: Antonio Luiz Monteiro e Maria da Graça de Lima Monteiro, Leonardo da 
Silva Braz e Ana Cristina Guimarães Richa Braz;

Sex 30: Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard Franco, Rosa Maria Miguel 
Sanche e José Antonio Sanche Romero, Regina Gonçalves dos Santos e Walter 
Dos Santos;

Sáb 31: Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes.

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

Hoje: Alexandre Morais, Alice Dantas da Silva, Rosemary Moreira Machado da Costa, 
Selma Maria da Silva;

Seg 26: Ana Clara Pellegrino, Olga Lopes Spesanes;
Ter 27:  Ada Alves de Souza da Cunha, Danielle Arieiro Jones Marques, Isabel Lopes 

Monteiro, Priscila Marques Pereira, Sheila Carvalho Stutz, Virginia Sathler Figueiredo;
Qua 28: Adriana Maia Ferreira da Silva, Alexandre Tadeu Jorge de Mattos, Ana Claudia 

Marques Ferreira, Célia de Almeida Stutz, Eunice Rodrigues Radicetti, Jennifer 
Rodrigues, Lucas Alexandre de Mello Chaves, Maria Eunice de Oliveira Souza, Sabrina 
de Souza Póvoa, Sérgio de Gouveia;

Qui 29: Celsa Salles Cunha, João Pedro Mateus Tenney, Juliana Maia Ferreira Araujo 
Netto, Lais de Barros Moura, Lucas Lins da Silva Marinho, Maria Ivone dos Santos, 
Maria José de Nobrega Teles, Raquel Rose Silva Correia, Sidinei de Almeida;

Sex 30: Maria Luisa da Silva Nunes Gomes Miranda, Monica Duarte da Silva, Raphael 
Souza Werling de Oliveira;

Sáb 31: Alice Lugarinho de Aguiar, Cecília Vieira Machado da Cunha Gonçalves 
Rodriguez, Presb.Guilherme Beda de Amorim Sayão, Guilherme Cunha de Barros 
Santos, Maria Auxiliadora Vargas, Diác. Mário Sérgio Costa.

#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,  Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila 
Hasan), Presb. Alcides Lima, Célia Vargas (mãe do Rev. Carlos Vargas), Jussara Trindade.

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 26: 1 João 4. 14-21 – O grande clímax
Ter 27: Efésios 2. 1-10 – Bondade inesperada
Qua 28: Lucas 22. 39-46 – Do jeito dele, não do meu
Qui 29: Números 11. 1-11 – Entendendo a gratidão 
Sex 30: Romanos 14. 1-13 – Concordando em discordar 
Sáb 31: Jeremias 31. 16 – 26 – Esperança na escuridão 

Dom 01: Mateus 9. 35-38 – Viva com propósito 

#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 (01.08.2020) - 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, Cátia Cunha, Juliana Camboim, Renan Jardim, Ligia 
Jardim, Amanda Casanova, Sandra Alves, Maria Luisa Miranda, 
Matheus Bimbi, Ruy Coelho



#liderança
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Contemplação x Agitação
“O Senhor lhe disse: 'Saia e fique no monte, na presença do Senhor, 
pois o Senhor vai passar'. Então veio um vento fortíssimo que 
separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o 
Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, 
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve 
um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o 
murmúrio de uma brisa suave”. 1 Reis 19.11-12.

Essa passagem das Escrituras se situa no contexto em que o 
profeta Elias estava fugindo de Jezabel e Deus quis se manifestar a 
ele. Assim o orientou a ficar no monte pois o Senhor iria passar. A 
verdade é que Elias, assim como nós, teve esperança de sentir a 
presença de Deus em situações de demonstração de grande poder e 
agitação como o vento forte, terremoto e o fogo. É claro que Deus 
pode se manifestar como quiser, através do meio que Ele desejar, 
mas foi na brisa suave, onde Elias teve a oportunidade de ouvir a voz 
divina. Uma brisa suave só pode ser percebida quando estamos em 
situação de tranquilidade, contemplação e sensibilidade ao menor 
estímulo à nossa volta. A nossa vida corrida não colabora com esse 
estado de contemplação. São inúmeros os afazeres diários e muitas 
as preocupações, sendo assim diversos são os desafios no 
trabalho, em casa e na vida acadêmica, os quais facilmente desviam 
nossa atenção daquilo que Deus quer nos falar. Essas preocupações 
são legítimas porque denotam nossa responsabilidade em 
cumprirmos nossos compromissos da melhor forma possível. 
Entretanto não podem "roubar" o nosso foco da Fonte de todo o 
bem, esperança e capacitação para seguirmos a jornada.

Imagino que Deus tenha se manifestado ao profeta por meio 
da brisa suave para ensiná-lo a se aquietar e entender que o Senhor 
é quem determina as condições nas quais pode ser encontrado pelo 
ser humano. E esse aprendizado se estende a nós nos dias de hoje. 
Devemos aprender com o Pai a melhor forma de chegarmos à Sua 
Presença e isso requer de nós o exercício diário de silenciarmos as 
vozes internas, colocando as preocupações aos pés de Cristo, 
afastarmo-nos da agitação do dia-a-dia e separarmos um tempo de 
qualidade a sós com Ele.

Mayara Lima

>> Voltamos!  Estaremos juntos nos dias 06/11/2020; 
27/11/2020; 11/12/2020. 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!

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

#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


