
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 
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Bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino
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Ide,
portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
(Mateus 28.19)
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Gratos pelas batalhas

Em tudo dai graças, diz a Palavra (I Ts  5.18). Isso inclui o 
sofrimento? Em tudo, diz o texto, e não por tudo, como podem 
interpretar alguns. Cada circunstância exige de nós que nosso olhar 
repouse no horizonte da sabedoria e da providência divina. Não é 
pela dor que agradecemos. Não é pelos momentos difíceis em si 
que damos graças, mas pelas conquistas espirituais que por meio 
deles obtemos. Damos graças porque sabemos que “a nossa leve e 
momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória 
mui excelente”. ( 7)2 Co 4:1

Não ficamos felizes pelos sofrimentos que atravessamos, 
damos graças ao Deus cuidadoso que, em meio àquelas 
circunstâncias difíceis, pode transformar mal em bem (Gn 50.20), 
pode nos moldar e nos fazer mais parecidos com Ele, pode fazer de 
nós meio para abençoar outros. É na sequidão das perdas e das 
dores, na exaustão do corpo e da alma no decorrer das nossas 
batalhas, que o fruto do Espírito vai, lentamente, sendo gerado em 
nós. Não se engane, há um certo sabor de morte no processo. Há 
uma inevitável mortificação pessoal em nosso frutificar (Jo 12.24). 
Mas, é em meio a esse sabor agre, em meio a esse inverno da alma, 
que Deus faz florescer em nós as melhores sementes, as quais Ele 
mesmo plantou e que nos tornam tão singulares em meio à Sua 
vasta e perfeita criação. “Por isso não desfalecemos; mas, ainda que 
o nosso homem exterior se encontre desgastado, nosso interior, 
contudo, se renova de dia em dia” e se fortalece e aperfeiçoa no 
Senhor (Ef 4.12-15). Não olhe para suas batalhas com amargura. 
Cada uma delas está sendo usada com maestria pelo Senhor, para 
que você se torne sua melhor versão. Uma versão que 
resplandece a glória do seu Criador. Olhe para o alto. Veja além das 
circunstâncias terrenas e temporárias da sua jornada. Peça a Deus 
que desvele as riquezas espirituais eternas, escondidas em cada 
circunstância ( 8). As vitórias nos alegram e renovam, mas 2 Co 4:1
são as batalhas que nos dão substância e nos carregam para mais 
perto do Pai. Seja grato pelas suas batalhas.

Silvana Floresta

 >> Voltamos!  Estaremos juntos nos dias  27/11/2020 e 
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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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
Rev. Isaías Cavalcanti
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#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
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Meditação 
Escalas

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/18+
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#editorial
 A origem histórica do nome 
Protestante se deu na dieta de Spira 
(Alemanha), em 1529, quando os príncipes 
católicos decidiram tolerar a fé Reformada 
(evangélica) onde ela já estava implantada, 
mas proibiram qualquer propaganda da 
Reforma nos seus dois ramos: o luterano e o 
zuingliano. Contra essas decisões da dieta foi 
que os príncipes evangélicos do partido da 
Reforma organizaram um Protesto Formal, 
razão porque daí para frente foram chamados 
de Protestantes.

 Como Reformados,  não nos 
conformamos com o presente século, a 
maneira de falar, viver agir e relacionar-se 
com o outro, no contexto familiar e social dos 
seres contemporâneos. 

 Protestamos contra a linguagem 
corrompida e imoral da sociedade dita pós-
moderna, eivada de palavrões, palavras 
chulas, termos vulgares, palavras torpes e 
frívolas. O verdadeiro cristão é diferente, tem 
linguagem diferenciada para fazer diferença 
em sua comunicação interpessoal. 

 Protestamos contra o pecado da 
mentira, que faz parte da vida de muita gente, 
bem marcante na vida dos políticos. 
Rejeitamos toda forma de calúnia, injúria, 
difamação e perjúrio (juramento falso). 
Somos da verdade, devemos amar e falar a 
verdade em quaisquer circunstâncias!

 Protestamos contra a sexualidade 
distorcida, antibíblica, criminosa, que se 
consuma no sexo livre, no adultério, na 

prostituição, na pedofilia, no estupro, no 
homossexualismo e similares. Somos a favor 
da sexualidade saudável, responsável, em 
amor e santidade, entre um homem e uma 
mulher, conforme a Bíblia requer e a 
Constituição Brasileira preceitua.

 Protestamos contra a violência e a 
morte que se manifestam na fome, na 
precariedade da saúde pública, no homicídio, 
no suicídio, no feminicídio, na eutanásia, no 
aborto (exceto o terapêutico: para salvar a 
vida da mãe), no latrocínio (roubo seguido de 
morte) e similares. Somos a favor da vida!

Protestamos contra a idolatria que 
se evidencia na adoração à Maria, aos anjos e 
“santos”; na atitude de ser devoto de um 
“santo”, ter padroeira ou padroeiro e afins. Só 
adoramos à Trindade: Deus, Jesus Cristo e o 
Espírito Santo!

Sejamos Protestantes de verdade! 
Posicione, mostre a verdade conforme a 
Palavra de Deus ensina e requer!

Não se omita! Não silencie!

"O cristão deve estar sempre 
insatisfeito com a mediocridade. Deus nos 
chama para tomarmos uma posição firme!" 
(Catherine Marshall) 

#liderança
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Somos Protestantes!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxíliar 



#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, Rev. Fausto Cavalcanti, Rev, Ivo Mozart, 
Sidney Moraes (amigo do Lúcio).

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 16: Salmo 95: 1-7 – Graças por quem Deus é 
Ter 17: Marcos 1: 40-45 – O poder do toque 
Qua 18: Esdras 5: 1-5 – Não pare de edificar! 
Qui 19: 1 Samuel 25: 21-35 – Conversas difíceis
Sex 20: Filipenses 1: 12-18 – Do lado errado? 
Sáb 21: 2 Coríntios 1: 8-11 – Ministério escondido
Dom 22: 2 Coríntios 8: 1-12 – O que temos 

#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. Antônio José 

 

19h: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema:  "Contramão: 
A lógica do Reino! "

Próximo Domingo (22.11.2020) - 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.

#notícias gerais

ECOS da Catedral 
 Lembramos que nossos pequenos 
grupos - ECOS - seguem tendo nossas 
reuniões semanais e virtuais. Segundas, 
quartas e sextas-feiras são dias especiais.  
Junte-se a nós. Nosso contato telefônico é 
98193.9584 

Pão Diário da Catedral 
2021 
 Corra e adquira 

o seu! O Pão Diário 2021 

j á  c h e g o u  e  m u i t a s 

pessoas já compraram. 

Reserve a quantidade que 

você deseja, pois a edição 

é limitada. 
 Este ano teremos à disposição o 

devocionário 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 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 

enviando uma mensagem para o WhatsApp 

21 99500-9778. Pão Diário da Catedral, 

mensagens para o seu coração..

Assembleia Geral Ordinária
 Convocamos todos os membros 
comungantes da Igreja, para participar da 
AGO, que será realizada no dia 22/11, às 09h 
conforme determina a CI/IPB - Art. 9, alínea 
"d" e Estatuto da Igreja, capítulo V - DA 
ASSEMBLEIA:
 
 Art. 15 - A Assembleia Geral será 
constituída de todos os membros da Igreja 
em plena comunhão e  reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por ano e, 
extraordinariamente, quando convocada 
pelo Conselho.
 § 1º - A Assembleia reunir-se-á 
ordinariamente para:
 a) ouvir, para informação, o 
relatório do movimento da Igreja, no ano 
anterior, e tomar conhecimento do orçamento 
para o ano em curso;
 b) pronunciar-se sobre questões 
orçamentárias e administrativas quando 
solicitada pelo Conselho;
 c )  e l e g e r,  a n u a l m e n t e ,  u m 
Secretário de Atas. 

 Art. 16 - A reunião Ordinária da 
Assemb le i a  f a r- se -á ,  em  p r ime i r a 
convocação, com qualquer número de 
membros professos presentes e deverá 
ocorrer no primeiro trimestre de cada ano.
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#aniversariantes da semana

Hoje: Neide Rocha Lira; 

Seg 16: Rafaela Menezes Machado; 

Ter 17: Ana Clara Bazeth da Silva, Ester Freitas de Oliveira, Paulo Roberto da 

Costa, Solange Soares Gonçalves Fernandes; 

Qua 18: Grace Elizabeth de Oliveira Cruz, Lúcia das Chagas e Silva, Paulo César 

Oliveira Guidi de Barros, Rosilda do Nascimento, Sonia Maria Cruz Ferreira;

Qui 19: Maria José Oliveira, Milenna da Silva Tonnera;

Sex 20: Ana Cristina da Silva Rangel, Heitor Lessa Pinto, Hilda Maria dos Santos 

Barros, Vitória Maia Mendes da Silva;

Sáb 21: Ana Maria da Silva Carvalho, Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de 

Souza.

#de nascimento
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 O Conselho convoca a igreja para 
reunir-se em AGE, no dia 29 de novembro 
de 2020, às 9 horas,  em primeira 
convocação; e no dia 6 de dezembro de 
2 0 2 0 ,  à s  0 9  h o r a s ,  e m  s e g u n d a 
convocação. A AGE elegerá 3 presbíteros e 4 
diáconos. A votação será das 09h às 19:15h, 
sem interrupção. O encerramento da 
assembleia dar-se-á no encerramento do 
culto vespertino.
 O Conselho indica os seguintes 
candidatos: 

 1. Ao Presbíterato: 

a) Adibe Vieira dos Santos (Eleição).
b) Guilherme Beda Amorim Sayão 

(Reeleição). 
c) João Francisco Bastos (Eleição).
d) Mário Sérgio Costa (Eleição).
e) Ruy Fonseca Coelho (Reeleição). 

 2. Ao Diaconato: 

a) Henrique Manoel Lopes (Eleição).
b) João Márcio de Castilho Santos 

(Reeleição).
c) Jorge da Silva Gorne (Reeleição).
d) Lúcio Mauro da Silva Maia (Eleição).
e) Luiz Carlos Andrade Gomes (Eleição). 
f) Thiago Martins de Paula (Eleição).

3. À Emerência:
a) Presb. Guaraci Sathler;
b) Presb. Luís Monteiro da Costa. 

 Obs.: O Presbítero José Ribamar 
R o d r i g u e s  J ú n i o r  e  o s  D i á c o n o s 
Archidemes Campos e Willians Silva de 
Almeida Araújo, com mandato a vencer, 
foram re indicados pelo Conselho, 
consultados e decidiram não concorrer à 
reeleição. Oremos por eles e por suas 
famílias! 

Convocação da Assembleia Geral Extraordinaria – AGE

Hoje: Fernanda Pinheiro Arruda e Marcelo Lopes Vieira;

Seg 16: Presb. Alcides Lima e Oliecy Anselmo Lima, Matheus Marcos Nery 
Dantas e Esther Carolina de Jesus Paulino Dantas;

Ter 17: Miguel Cândido da Costa Júnior e Rachel Lemes Franssen, Ana 
Elise Girardin Pimentel Pontes e Luiz Claudio Texeira Pontes;

Qua 18: Presb. Ruy Fonseca Coelho e Shirley Dias Domingues Coelho, 
Diác. Fernando Octavio Toledo da Silva e Francis Gonçalves;

Qui 19: Gilberto de Oliveira e Eliana Mondaini de Oliveira, Vanessa Corbage 
Engelberg e Márcio Engelberg Moraes;

Sex 20:  Evando Radicetti e Eunice Rodrigues Radicetti;

Sáb 21: Diác. Rodrigo da Silva Nobre e Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre.

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

#de casamento

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 
t rabalho e  v iz inhos.  Para  fac i l i ta r, 
disponibilizaremos todas as informações 
das etiquetas somente pelo WhatsApp, 
assim como 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 



Junta Diaconal

1- Eleição de Diretoria - Na última segunda-
feira, dia 09/11 realizamos nossa Reunião 
Ordinária, pelo aplicativo Zoom, para a Eleição 
da Diretoria da JD para 2021. Com a Graça de 
Deus tivemos uma assembléia muito tranquila, 
com grande participação dos Diáconos,  e de 
votação rápida, conduzida pelo Rev Isaías 
Cavalcanti. A Diretoria Eleita para 2021 é a 
seguinte: 
Presidente: Dc Sérgio Santos;
Vice-Presidente:  Diác. Luiz Henrique;
1º Secretário: Diác. Adolfo Correia;
2º Secretário:  Diác.Filipe Agum;
1º Procurador:  Diác. Tiago Trindade;
2º Procurador:  Diác. Leandro Trindade.
 Louvamos ao Senhor pelo trabalho da 
Diretoria de 2020, e rogamos suas bênçãos e 
direção sobre a Diretoria de 2021, renovando 
mentes, corações, forças, e mantendo 
firmemente o propósito de servir ao Senhor 
com integridade.

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 

mu i t os  r e cu r sos  pa r a 
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. 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. Colocamo-nos sempre 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.

SAF - Sociedade  Feminina  Auxiliadora

A Vida Frutífera -  Novembro chegou e com 
ele a indicação de mais um livro para leitura e 

#sociedades
e ministérios
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seu crescimento espiritual . A Vida Frutífera , de 
Jerry Bridges é publicado pela Editora Cultura 
Cristã,  nos desafia a vestir os trajes da graça 
sendo sinceras seguidoras de Cristo. Como ter 
uma vida frutífera e lutar contra os velhos 
padrões de comportamento? Tempo de ler! 
Compartilhe conosco  suas impressões

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

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

Reunião Plenária Extraordinária para 
eleição  - Na próxima quinta-feira,   dia 19 de 
novembro, pelo Zoom, às 14h30min em 
primeira convocação e 30min 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)

Novembro é mês de comemorar nosso 
Jubileu de Pérola - Dia 24/11, terça-feira, às 
20h teremos nossa LIVE especial  de 
Aniversário, pelo Instagram. Estaremos 
“conversando” com Dr. Roberto Aylmer, 
homem de Deus, médico e psicanalista. Ele 
também será nosso Preletor no XXIV 
Reencontro de Casais com Cristo, em 2021. 
Imperdível!

Dia 29/11, domingo, no culto das 10h30min, 
teremos o Culto de Ações de Graças pelos 
30 anos do Encontro de Casais com Cristo. 
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Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou. Digno é o Senhor!

Ministração do Vinho:

Cântico: Nada Além do Sangue
 
Teu sangue
Leva-me além, a todas as alturas,
Onde ouço a Tua voz.
Fala de Tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o Teu sangue!
 
Tua cruz
Mostra Tua graça, fala do Amor do Pai
Que prepara para nós um caminho para Ele,
Onde posso me achegar
Somente pelo sangue!
 
Que nos lava dos pecados,
Que nos traz restauração.
Nada além do sangue!
Nada além do sangue de Jesus!
Que nos faz brancos como a neve,
Aceitos como Amigos de Deus.
Nada além do sangue!
Nada além do sangue de Jesus!
 
Alvo mais que a neve.
Alvo mais que a neve.
Sim, neste sangue lavado
Mais alvo que a neve serei!

VI – SIRVA COM ALEGRIA 

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 ti, Ele pensava em mim,
 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 os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Onde?

“Muito bem sei, Senhor, e confesso que não mereço 
que me ames; mas também sei, decerto, que tu mereces infinitamente

 que eu te ame!” (Agostinho)



Será um dia muito especial e esperamos 
reencontrar muitos casais queridos louvando 
ao Senhor por este abençoado ministério. 
Programem-se! Divulguem!
 
Nossos canais de comunicação - 
INSTAGRAM e WHATSAPP - estão sempre 
atualizados. Não fique de fora das nossas 
programações.

Parabéns pelo Aniversário de Casamento – 
Comemorar mais um ano, lado a lado, significa 
reafirmar o sucesso como casal, amigos e 
parceiros. O Encontro de Casais com Cristo 
acredita em vocês e agradece a Deus por trazer 
felicidade a este lar.  

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

.

Eleição: Convocamos nossos adolescentes, 
para nos reunirmos em assembleia, no dia 22 
de novembro de 2020, às 17h, para eleição da 
nossa diretoria de 2021. Será pelo aplicativo 
Zoom. Venha estar conosco e esteja em oração 
pela  próxima  diretoria.

Devô: Nossas devocionais têm acontecido 
todos os domingos, às 17h, através do nosso 
Instagram, venha e participe com a gente!

Discipulado: Todas as quartas, às 17h30min, 
os nossos adolescentes da Upa-Rio têm se 
reunido para aprender mais sobre a Bíblia; 

você, adolescente da Upa-Rio, não fique de 
fora. Venha e participe com a gente!

EBA: Todas as sextas, às 19h, temos a nossa 
escola bíblica pelo nosso Instagram, você é 
muito bem-vindo. Venha e participe conosco!

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
E m a i l :   d i r e t o r i a u p a r i o @ g m a i l . c o m
I n s t a g r a m :  @ u p a . r i o  /  F a c e b o o k : 
facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Devocional: Agradecemos ao Rev. Cláudio 
Aragão, pela palavra que nos trouxe, na  
Devocional do domingo próximo passado, 
"quando louvou ao Senhor com os cânticos, e 
uma poesia. 
Agradecemos também, a presença constante 
do Rev. Isaías e  Adriana; e todos os  que tem 
nos apoiado nesta nova modalidade das 
Devocionais. Deus os abençôe.

Eleições: Aguarde a divulgação da data, mas 
esteja em oração, para que o Senhor nos 
abençoe, nos orientando na condução da 
votação e indicação dos nomes que desejam 
participar da diretoria de 2021 .

#sociedades e ministérios
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III – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica 

Cântico: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu: Soberano e Fiel.
Não há outro como Tu:
Reinas sobre a Terra e céus!
 
És o Alfa e Ômega, Início e Fim,
És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
Tu és, Jesus. Tu és, Jesus.
 
Alfa e Ômega, Início e Fim, tudo pra mim...

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: És Meu Deus
 
Do céu, Tu olhas para mim.
Do céu, me enxergas bem.
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse olhar.
 

Do céu, me proteges do mal.
Do céu, me ouves também.
E se eu chamo, "Ó, Pai, onde estás?"
Tu respondes, "Estou contigo".
Não te deixo sozinho, filho!
 
Se eu caminhar pelo fogo
Não me queimarei
Porque Tu estás comigo.
Estás comigo.
Se eu caminhar sobre as águas
Não afundarei
Porque Tu estás comigo.
Estás comigo.
 
És meu Deus e em Ti confio! (4x)

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM  
Celebração da Ceia

Ministração do Pão      

Cântico:  Digno é o Senhor
 
Graças eu Te dou, Pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
Que me comprou, ungido do Senhor!
 
Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão, restaurou-me à comunhão!
 
Digno é o Senhor, sobre o trono está!
Soberano, Criador, vou sempre te adorar!

11 - Boletim Dominical 

mailto:diretoriaupario@gmail.com
http://facebook.com/Upa-Rio


10 - Boletim Dominical 

#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Santo Espírito 

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Bom é render graças ao Senhor e 

cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo," 
(Sl 92. 1)

Mulheres: "Anunciar de manhã a tua 
misericórdia e, durante as noites, a tua 
fidelidade," (Sl 92. 2)

Homens: "Com instrumentos de dez cordas, 
com saltério e com a solenidade da harpa." 
(Sl 92. 3)

Dirigente: "Pois me alegraste, Senhor, com 
os teus feitos; exultarei nas obras das tuas 
mãos." (Sl 92.4)

Todos: “Louvai ao Senhor, vós todos os 
gentios, louvai-o, todos os povos. Porque 
mui grande é a sua misericórdia para 
conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste 
para sempre. Aleluia!" (Sl 117. 1-2)

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

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a observar, 
viu os ricos lançarem suas ofertas no gazofilá
cio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 
d u a s  p e q u e n a s  m o e d a s ;  e  d i s s e : 
Verdadeiramente, vos digo que esta viúva 
pobre deu mais do que todos. Porque todos 
estes deram como oferta daquilo que lhes 
sobrava; esta,   porém, da sua pobreza deu 
tudo o que possuía, todo o seu sustento."       
(Lc 21. 1-4).

Cântico: Te Agradeço
 
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és, 
Eu quero 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.
Te agradeço.
Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço.
Te agradeço.

Oração de Consagração

Pastorais
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2. Qualificações e Atribuições Constitucionais:

2.1 – Oficiais
Art. 25 - A Igreja exerce as suas funções na 

esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante 

oficiais que se classificam em: 
a) ministros do Evangelho ou presbíteros 

docentes; 
b) presbíteros regentes; 
c) diáconos.

§ 1º - Estes ofícios são permanentes, mas o 

seu exercício é temporário. 
§ 2º - Para o oficialato só poderão ser ser 

votados homens maiores de 18 anos e civilmente 

capazes.

Art. 26 - Os ministros e os presbíteros são 

oficiais de Concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil; os 

diáconos, da Igreja a que pertencem. 

Art. 27 - O ministro é membro ex-officio do 

Presbitério, e do Conselho, quando pastor da Igreja: do 

Sínodo e do Supremo Concílios, quando eleito 

representante; o Presbitério é membro ex-officio do 

Conselho e dos Concílios Superiores, quando eleito 

para tal fim. 

§ 1º - Ministros e presbíteros, embora não 

sendo membros de um Concílio, poderão ser incluídos 

nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3, desde 

que jurisdicionados por aquele Concílio.

§ 2º - Para atender às leis civis, o ministro 

será considerado membro da Igreja de que for pastor, 

continuando, porém, sob a jurisdição do Presbitério. 

Art. 28 - A admissão a qualquer ofício 

depende: a) da vocação do Espírito Santo, reconhecida 

pela aprovação do povo de Deus; b) da ordenação e 

investidura solenes, conforme a liturgia. 

Art.29 - Nenhum oficial pode exercer 

simultaneamente dois ofícios, nem pode ser 

constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua 

vontade

2.2 – Presbítero
Art. 50 - O Presbítero regente é o 

representante imediato do povo, por este eleito e 

ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, 

exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses 

da Igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a 

comunidade, quando para isso eleito ou designado. 

Art. 51 - Compete ao Presbítero: 
a) levar ao conhecimento do Conselho as 

faltas que não puder corrigir por meio de admoestações 

particulares; 
b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas; 
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e 

cuidar da infância e da juventude; 
d) orar com os crentes e por eles; 
e) informar o pastor dos casos de doenças e 

aflições; 
f) distribuir os elementos da Santa Ceia; 
g) tomar parte na ordenação de ministros e 

oficiais; 
h) representar o Conselho no Presbitério, 

este no Sínodo e no Supremo Concílio.

2.3 – Diáconos
Art. 53 - O diácono é o oficial eleito pela 

Igreja e ordenado pelo Conselho, para, sob a supervisão 

deste, dedicar-se especialmente: 
a) à arrecadação de ofertas para fins 

piedosos; 
b) ao cuidado dos pobres, doentes e 

inválidos; 
c) à manutenção da ordem e reverência nos 

lugares reservados ao serviço divino; 
d) exercer a fiscalização para que haja boa 

ordem na Casa de Deus e suas dependências.

2.4 – Presbítero e Diáconos
Art. 54 - O exercício do presbiterato e do 

diaconato limitar-se-á ao período de cinco anos, que 

poderá ser renovado. 
§ 1º - Três meses antes de terminar o 

mandato, o Conselho fará proceder a nova eleição. 
§ 2º - Findo o mandato do presbítero e não 

sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a pedido, ou, 

ainda, por haver mudado de residência que não lhe 

permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, 

podendo, entretanto, quando convidado: 
a) distribuir os elementos da Santa Ceia;
b) tomar parte na ordenação de novos 

oficiais.

Eleição de Oficiais – Instruções à Igreja:

Conteúdo retirado Manual Presbiteriano 
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IV – EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica 
Coral Canuto Regis
Mensagem:  Rev.  Antônio José do 
Nascimento Filho 

V – DEDICAÇÃO AO SENHOR 

Cântico: Jesus é a  Aliança  

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar;
Hoje Ele te chama para restaurar;
Hoje Ele te chama para dEle derramar!

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

 I- ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO. 

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus, o meu coração está firme; cantarei e 
entoarei louvores.” (Sl 57. 7)

Mulheres: “Desperta, ó minha alma! 
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a 
alva.” (Sl 57. 8)

Homens: “Render-Te-ei graças entre os 
povos; cantar-Te-ei louvores entre as 
nações.” (Sl 57. 9)

Dirigente: “Pois a Tua misericórdia se eleva 
até aos céus, e a Tua fidelidade, até às 
nuvens.”   (Sl 57. 10)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; 
e em toda a terra esplenda a Tua glória.” (Sl 
57. 11)

177 HNC –“Firme nas Promessas”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis 

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Ao cair da tarde, vieram 
os discípulos a Jesus e lhe disseram: O 
lugar é deserto, e vai adiantada a hora; 
despede, pois, as multidões para que, indo 
pelas aldeias, comprem para si o que 
comer. Jesus, porém, lhes disse: Não 
precisam retirar-se; dai-lhes, vós 
m e s m o s ,  d e  c o m e r.  M a s  e l e s 
responderam: Não temos aqui senão cinco 
pães e dois peixes. Então, ele disse: Trazei-

mos. E, tendo mandado que a multidão se 
assentasse sobre a relva, tomando os 
cinco pães e os dois peixes, erguendo os 
olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo 
partido os pães, deu-os aos discípulos, e 
estes, às multidões. Todos comeram e se 
fartaram; e dos pedaços que sobejaram 
recolheram ainda doze cestos cheios.”               
(Mt 14. 15-20)

336 HNC – “Transformação”

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – COMUNHÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DE CRISTO 

Dirigente: “Ó Deus, Tu és o meu Deus forte; 
eu Te busco ansiosamente; a minha alma 
tem sede de Ti; meu corpo Te almeja, como 
terra árida, exausta, sem água. Assim, eu 
Te contemplo no santuário, para ver a tua 
força e a Tua glória. Porque a Tua graça é 
melhor do que a vida; os meus lábios Te 
louvam.”   (Sl 63. 1-3)

Congregação: “Ass im,  cumpre-me 
bendizer-Te enquanto eu viver; em Teu nome, 
levanto as mãos.  Somente em Deus, ó minha 
alma, espera silenciosa, porque Dele vem a 
minha esperança.” (Sl 63. 4; Sl 62. 5).

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

“Tudo muda para quem olha para Cristo. Seja na vida ou na morte, 
no tempo ou na eternidade: Tudo se torna em bênção, 

consolação e esperança.” (Alexandre Vinet).
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Anotações
e reflexões


