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É TEMPO DE AGRADECER
 Ah! Como eu amo o dia Dia de Ação de Graças! Longe da tradicional 
correria do natal ou da grande movimentação do Ano Novo, podemos, mais 
atentamente, nos reunir como família maior para trazer à memória a generosidade do 
Senhor para conosco, sempre nos agraciando com aquilo que não merecemos, 
sempre nos poupando daquilo que realmente deveríamos receber.
 Nessa época, costumo dar-me conta de que se silenciarmos, por um 
momento, no nosso coração, a ruidosa ansiedade com a qual olhamos para o que 
nos falta e voltarmos nossos olhos para tudo que tão graciosamente já recebemos 
este ano, veremos, talvez surpresos, que há muito mais a agradecer do que a pedir.
 Por isso, demos graças ao Senhor. Por sua presença gentil e cheia de 
misericórdia no nosso meio, pela sua intervenção amorosa, que nos une como 
família do Senhor. Pelas incontáveis maravilhas da natureza, prontas para nos 
maravilhar, testemunhando dia e noite o cuidado do Senhor com Sua criação e Seu 
controle soberano sobre tudo. Demos graças. Pela empatia e gentileza que floresceu, 
doce e amorosamente quando fomos acolhidos em momentos difíceis por nossos 
irmãos. Pelos dias em que, lá no secreto, a presença de Deus veio como um bálsamo 
de alegria e colocou nossa tristeza pra dançar. Pelas abundantes e generosas dádivas 
que recebemos do alto, nos fazendo lembrar que não estamos sós, que nele há 
esperança para o desenganado, há um lugar de descanso para nossos cansaços, há 
cura para nossas dores, restauração para nossa casa, há socorro e provisão para 
nossas necessidades. Há alguém intercedendo por nós em cada um dos nossos 
conflitos pessoais e dramas diários.  Em nossas angústias, em nossos apertos, nos 
deste largueza, oh, Senhor! Quando nos vimos encurralados Ele se levantou em 
nosso favor e nos livrou, nos consolou, nos deu a paz.
 Que Deus é esse? Que ama o pecador e o acolhe com tanto amor? Que 
Deus é esse que trabalha por aqueles que nele esperam? Um Deus todo-poderoso, 
cheio de majestade, mas que escolheu servir, entregando a si mesmo em nosso 
resgate. Que quis se relacionar conosco, assentar-se à mesa conosco. Dividir o pão 
conosco. Que Deus maravilhoso temos! Que Deus fiel! Que amor é esse? Que 
daremos ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para conosco em 2020? 
Não nos esqueçamos! Não nos esqueçamos! Derramemos o nosso coração em sua 
presença amorosa, aparemos as arestas da nossa vida! Vivamos a gratidão ativa! 
Uma vez sabendo-nos portadores de tão estupenda graça, busquemos andar de 
modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado (Colossenses 1.10). Comecemos 
sendo uma bênção dentro de nossas casas. Seja você homem, mulher, jovem ou 
idoso, vá para casa e ame sua família! Olhe nos olhos; no momento presente, seja 
você o presente, a genuína manifestação do amor de Deus na vida dos seus mais 
chegados. Que nosso coração se encha de gratidão por nossas famílias e que 
possamos abençoá-las, edificá-las, para a glória e satisfação do nosso Deus.
 Este ano, que tal na véspera ou mesmo após o nosso tão especial Culto 
de Ações de Graças, preparar uma mesa em casa, simples, mas cheia de amor, 
desligar a TV, e ter um tempo com toda sua família ao redor da mesa, agradecendo a 
Deus por Sua bondade, agradecendo ao outro por estar ali? Como é importante 
deixarmos nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges saberem o quanto são 
amados, preciosos e o quanto nossa família é importante para Deus. Agradeçamos, 
juntos, por tantas bênçãos, tanta graça, tantos livramentos. Não deixe para depois. 
Derramemos nosso coração diante do altar e ao redor da mesa nesta semana.  É 
tempo de agradecer.
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).

Diretoria:
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Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
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1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
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#editorial#liderança

16 - Boletim Dominical 1 - Boletim Dominical 

Morte da Esperança?

 "A esperança é a última que morre". 

Já ouviu essa afirmação? Ela tem sentido 

biblicamente? Olhando a Palavra de Deus, 

esse ditado popular contraria o que o Senhor 

revela por meio do que escreveu o apóstolo 

Paulo em I Coríntios 13. 13, que nos diz que a 

esperança não morre, mas permanece para 

sempre. O mais interessante deste trecho 

bíblico é que a esperança está no mesmo 

patamar da fé e quase no mesmo patamar do 

amor, ou seja, esperar a concretização de algo 

é tão importante como ter amor e fé.

 Fato é que, por muitas vezes, 

vivemos situações em que parece não haver 

esperança .S i tuações  nas  qua is  nos 

encontramos aparentemente sem escape. 

Nessas horas de tribulação, de provação e até 

mesmo de angústia e de desespero, as 

circunstâncias parecem ser maiores que nós e 

sentimo-nos derrotados, fracassados, 

impotentes e sem esperança. 

  Algo semelhante foi vivido por Jairo, 

quando recebeu a notícia de que sua única 

filha havia morrido e já não valia a pena Jesus 

ir até ela (Marcos 5. 35). Foi assim também 

com Marta, quando Lázaro, seu irmão, 

adoeceu e morreu dias antes de Jesus chegar a 

Betânia (João 11. 17). Situação semelhante 

parece ter vivido Jó, quando ele perdeu tudo o 

que tinha - bens, filhos e filhas, saúde, 

reputação (Jó 1 e 2) – em uma sucessão de 

perdas quando até mesmo sua esposa e seus 

amigos se voltaram contra ele. 

  Uma das grandes l ições que 

perpassam por todos esses enredos é que, 

mesmo em situações tão extremas, a guerra 

não está perdida quando vivemos na presença 

do próprio Deus. Assim como Jairo, Marta e 

Jó, devemos colocar nossa fé no Senhor e crer 

que "ainda há esperança".

  

 O nosso Deus, todo poderoso e 

soberano, está no controle. Crer nisso nos 

enche de esperança! Há um propósito para 

todas as coisas, inclusive para as nossas 

provações. Portanto, "Aquietai-vos e sabei 

que Eu sou Deus" (Salmo 46. 10). Quando 

Jesus soube que Lázaro havia adoecido, Ele 

disse que sua doença não era para morte, mas 

para a glória de Deus. Havia um propósito! 

Nesse caso, o Filho de Deus receberia a glória 

naquela situação de enfermidade. Jesus 

ressuscitou Lázaro e muitos judeus que 

presenciaram este milagre passaram a crer 

n'Ele. 

 Da mesma forma, hoje, o Senhor nos 

convida a declarar que a adversidade pela qual 

estamos passando, não é para a morte, mas 

para a Glória de Deus! Portanto, não se dê por 

vencido, creia no cuidado do Senhor! A nossa 

esperança não morre! 

 

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja



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

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 23: Salmo 91. 1- 6 – Amor de mãe 
Ter 24: João 14. 15-26 – Ajudador constante
Qua 25: 1 Pedro 2. 11-21 – Testemunha silenciosa 
Qui 26: Oseias 6. 1- 6 – Deus está aqui 
Sex 27: Lucas 15. 11-24 – Acomodando o feno 
Sáb 28: Mateus 7. 24-27 – Alicerce sólido 
Dom 29: 2 Reis 8. 1-6 – Senhor do momento

#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

 
19h: 

Lic. Daniel Jardim 

Próximo Domingo (29.11.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Filipe Agum, Marcelo Castro, João Márcio Santos, Jorge Gorne, 
Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Viviane Mattos, Beatriz Gorne, 
Hannah Duarte, Bruno Trovão, Samuel Coelho, Aline Gomes, Victor 
Mota, Adrizia Muniz, Isabelle Barbosa, Luis Monteiro, Roberto 
Marinho, Elionora Pinto, Cecilia Rodriguez, Newton Rodriguez.

#notícias gerais

ECOS da Catedral 
"Como agradecer pelo bem que tens feito 
a mim". Sim, esse verso de um louvor 
antigo ECOA em nossos corações ao nos 
aproximarmos do fim de mais um ano. 
Ano diferente. Ano em que a comunhão 
virtual foi mais real do que nunca. 
Sigamos ecoando as boas novas. Que 
Deus abençoe a cada membro do 
Ministério ECOS.  

Janete Mathias de Souza - Convocada 
à presença de Deus
 Aos 59 anos, no dia 27 de outubro, 
nossa irmã foi chamada à presença de Deus, 
a quem amou e serviu com fidelidade e 
dedicação. Era membro da Igreja desde 28 
de novembro de 1990. A Cerimônia da 
Esperança Cristã aconteceu no dia 28 de 
outubro, com a ministração da Mis. Leninha 
Maia. Que Deus abençoe e console sua 
família e amigos! "O Senhor a deu o Senhor a 
tomou; bendito seja o nome do Senhor."

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 Extraordinária para 
eleição de presbíteros e diáconos e 
concessão de emerência. Composição 
das mesas receptoras e apuradoras. 
Os componentes que recepcionarão serão os 
que apurarão os votos como segue.
Mesas Receptoras
Mesa 1  
Presidente: Presb. Jorge Lima de Apocalypses.
Secretária: Irmã Antônia Souza W. de Oliveira.
Auxiliar: Presb. Olympio S. F. Bezerra.
Mesa 2  
Presidente: Presb. Newton Alvarez Rodrigues Filho.
Secretária: Irmã Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
Auxiliar: Presb. Raul Vargas Filho.
Mesas Apuradoras
Além dos já indicados, farão parte da 
apuração também o Presb. Gelbson Veloso 
Improta e o Diác. Adolfo Guilherme Silva 
Correia. 
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Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 25, às 18 horas, 
pelo aplicativo zoom. Pastores e presbíteros 
estão convocados e a Igreja, convidada a orar 
por seus líderes espirituais. 



#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Andréa Azevedo Simões, Jéssica Azevedo 
Flores de Oliveira, Maria Cristina Souza Lima Marques, Maria da Conceição 
Barbosa, Maria de Fátima Morais de Oliveira Souza, Rose Any Almeida da 
Silva de Araújo;

Seg 23: José Antonio Rodrigues, Severina Rodrigues de Araujo;
Ter 24: Alayde Soares de Avilez, Ana Luíza da Silva, Ana Paula de Oliveira 

Rocha, Henry César Gripp Couto Monte Santo, Jonas Pereira do Amaral, 
Marcia Mury Alves Porto, Maria Valneide Lauriano Sousa Julião;

Qua 25: Elcelir Quintanilha Santos, Lídia Dias Macedo, Diác. Pedro Henrique 
Gonçalves Rodriguez, Renata Célia Oliveira Emmer de Albuquerque;

Qui 26: Isabella-Lee Nascimento dos Santos;
Sex 27: Carla Micheline Alcântara Pereira, Daniel Teixeira de Jesus, Laís de 

Souza Argôlo, Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Ruth 
Pessanha Vianna;

Sáb 28: André Luiz Rodrigues Ribeiro, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha, 
Rogeria da Silva Guimaraes.

#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:  Paulo Portes Santos e Beatriz Damasio de Araujo;
Seg 23: Victor Mota Reis e Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires;
Ter 24: Adilson Carlini de Araujo e Elizabeth Clara Costa de Araujo,  Raimundo 

Barbosa Diniz e Euricéia Lima Diniz;
Qua 25: Jennifer Julianelli Spiller Maia e Márcio Vinicius Nunes Maia, Rachel 

Clara de Araujo Maguela e Leonardo Morais Maguela, Ana Carolina 
Menezes Machado e Kauêh Moreno de Andrade Rodrigues;

Qui 26: Presb. Paulo Cézar Athanázio da Silva e Edna Vitoria Castilho da Silva, 
Carla Ribeiro Tavares Marcos e Eliezer Baglia de Oliveira, Antonio Carlos 
Oliveira Bruno e Ana Cecília Rocha Bruno;

Sex 27: Walfrido Souto Maior Monteiro e Maria de Fatima Rodrigues Souto 
Maior Monteiro;

Sáb 28: Presb. João Augusto Duarte Oliveira e Rhode Bertolossi Biato Oliveira.

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

#de casamento

2.4 – Presbíteros e diáconos
 Art. 55 - O presbítero e o diácono 
devem ser assíduos e pontuais no cumprimento 
de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos 
na fé, prudentes no agir, discretos no falar e 
exemplos de santidade na vida.
 Art.56 - As funções de presbítero 
ou de diácono cessam quando:
a) terminar o mandato, não sendo reeleito; 
b) mudar-se para lugar que o impossibilite 
de exercer o cargo; 
c) for deposto; 
d) ausentar-se sem justo motivo, durante 
seis meses, das reuniões do Conselho, se for 
presbítero e da junta diaconal, se for 
diácono; 

e) for exonerado administrativamente ou a 
pedido, ouvida a Igreja. 
 Art. 57 - Aos presbíteros e aos 
diáconos que tenham servido à Igreja por 
mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da 
Assembleia, oferecer o título de Presbítero 
ou Diácono Emérito, respectivamente, sem 
prejuízo do exercício do seu cargo, se para 
ele forem reeleitos. Parágrafo Único - Os 
presbíteros eméritos, no caso de não serem 
reeleitos, poderão assistir às reuniões do 
Conselho, sem direito a voto. 
 Art. 58 - A Junta Diaconal dirigir-
se-á por um regimento aprovado pelo 
Conselho.

Eleição de Oficiais – Instrução à Igreja 

Conteúdo retirado do Manual Presbiteriano



Junta Diaconal 

1- 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 cuidado pelos seus 
membros e visitantes.

2-  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 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 Auxiliadora Feminina 

Extraordinário Plenária para eleição  - 
Realizada na quinta-feira, sob a direção  do 
Pastor da Igreja, Rev. Renato Porpino, que 
também  foi o mensageiro da tarde. 
Louvamos ao nosso Deus pela diretoria 
eleita e pedimos que bênçãos  sem  medida  
sejam derramadas sobre nossas irmãs  e 
sobre  a SAF  Rio. 

A Vida Frutífera - Novembro chegou e com 
ele a indicação de mais um livro para leitura e 
seu crescimento espiritual. A Vida Frutífera, 
de Jerry Bridges e 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 

#sociedades
e ministérios
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Que nos traz restauração.
Nada além do sangue. 
Nada além do sangue de Jesus!

O que nos faz brancos como a neve, 
Aceitos como amigos de DEUS.
Nada além do sangue. 
Nada além do sangue de Jesus!

Tua cruz...

Que nos lava dos pecados...

Eu sou livre. Eu sou livre. 

Nada além do sangue.    2x
Nada além do sangue de Jesus!                                        

Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve.                 
2x
Sim nesse sangue lavado, mais alvo que a 
neve serei! 

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Adoração sem limites 

9 - Boletim Dominical 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



c o n t r a  o s  v e l h o s  p a d r õ e s  d e 
comportamento? Tempo de ler! Compartilhe 
conosco  suas impressões.
Perseverando  em Oração  - A Sinodal Rio 
de Janeiro reúne-se  para orar, toda  
segunda-feira,  às 8h, pelo App Zoom. 

Venha orar conosco! Reunião de Oração e 
Jejum todas as terças-feiras, às 9h. Vamos 
buscar a presença  do Senhor juntas, pelo 
App Zoom.  Reunião Executiva na próxima 
quinta-feira, dia 26 de novembro, pelo Zoom,  
às 14h30min.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)

Jubileu de Pérola - o Ministério Encontro 
d e  C a s a i s  c o m  C r i s t o  s e g u e 
agradecendo:  
Dia 24/11, próxima terça-feira, às 20:00h, 
acontecerá LIVE ESPECIAL de Aniversário. 
Acontecerá pelo YOUTUBE Catedral Rio. 
Será uma noite especial. Nosso encontro 
será com Dr. Roberto Aylmer. Ele é membro 
da Igreja Betânia, em Niterói, e também será 
o preletor do nosso XXIV Reencontro de 
Casais com Cristo, em 2021. Programe-se 
para esta terça-feira. Dia de festa. 

Dia 29/11,  domingo, no culto das 
10h30min, teremos o Culto de Ações de 
Graças pelos 30 anos do Encontro de 
Casais com Cristo. Tanto a agradecer 
nestes 30 anos. Esperamos que muitos 
casais estejam neste dia e juntos, louvemos 
ao Senhor por tanto que Ele tem feito. 
Programe-se para estarmos juntos e 
inscreva-se no Aplicativo da Catedral. Será 
um domingo de gratidão. 
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Sonda-me, Senhor, e me conhece, 
Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua Palavra 
E enche-me, até que em mim
Se ache só a Ti. Então, Usa-me, Senhor!
 Usa-me!
 
Como um farol que brilha à noite, 
Como ponte sobre as águas, 
Como abrigo no deserto, 
Como flecha que acerta o alvo.
 
Eu quero ser usado da maneira que te agrade,
Em qualquer hora e em qualquer lugar, 
Eis aqui a minha vida, usa-me, 
Senhor! Usa-me!

Sonda-me, Senhor, e me conhece...
 
Como um farol que brilha à noite...

Sonda-me, quebranta-me, transforma-me   
Enche-me e usa-me.    2x
 
Como um farol que brilha à noite...

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica

Cântico: Semelhante a Ti 
 
Senhor, eu quero mais Te conhecer.
Senhor, eu quero mais Te entender.   
 A Tua face eu quero contemplar,    

Ouvir Tua voz e Te obedecer. 

Senhor, eu quero mais Te conhecer...

Abre os meus olhos com a Tua luz, 
Toca o meu coração com o Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua palavra, 
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a Ti,     
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!   2x

Senhor, eu quero mais Te conhecer...

Abre os meus olhos com a Tua luz...

Eu quero ser semelhante a Ti...

Transforma-me, Transforma-me!      2x

Mensagem: Lic. Daniel Jardim 

VI – SIRVA COM ALEGRIA 

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, 



Chorai com os que choram – Angela 
Gouveia, do Severo, sofreu com a partida da 
mãe, em 17/11. Dias difíceis os que vivemos. 
Rogamos ao Espírito Santo, o Consolador, 
que traga todo conforto a este querido casal e 
familiares. 

Parabéns pelo Aniversário de Bodas – 
Mais um ano que vocês fortaleceram esta 
santa união; planejaram os passos; se 
alegraram com as vitórias; se apoiaram nos 
pequenos fracassos. Sem Deus, nada disso 
seria possível de maneira tão completa. 
Felicidades por mais um ano. 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Eleição: É hoje! Fique atento às informações 
passadas através do nosso grupo de 
Whatsapp e esteja em oração pela nossa 
eleição! Que a vontade de Deus seja 
manifestada em nossa Upa! 

Devô: Nossas devocionais têm acontecido 
todos os domingos, às 17h, através do nosso 
Instagram, 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:
Ema i l :   d i r e to r i aupa r io@gmai l . com
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: Acontece aos segundos   
domingos, das 16h45min às 18h. Prepare o 
seu coração para cultuar ao Senhor,  rever   
os irmãos, e nos alegrarmos  juntos. Venham 
estar conosco; contamos  com a sua 
presença!

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 .

Canal do Maestro Ilem Vargas:  Inscreva-
se no canal no YouTube do Ilem Vargas, mais 
um lindo trabalho de inclusão social, que já 
vinha fazendo através da sua  música, com 
crianças, adolescentes, e adultos da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Colabore 
com esta obra, pra honra, glória e louvor do 
Senhor!

#sociedades e ministérios
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Cântico: Te Louvarei 

Perto quero estar, Junto a teus pés, 
Pois prazer maior não há, 
Que me render e Te adorar.

Tudo o que há em mim. Quero Te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei, 
Se comparado ao que ganhei,
Não sou apenas servo, 
Teu amigo me tornei.

Te louvarei, 
Não importam as circunstâncias!   
Adorarei, Somente a Ti, Jesus!

Perto quero estar…

Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei...

Te louvarei... 2x

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor. " (Mt 25.20-21)

Consagração de Vida e Bens 

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 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.

Por tudo o que tens feito...

Te agradeço, meu Senhor!   2x

Te agradeço por me libertar e salvar...

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se eu no coração 
contemplara a vaidade, o Senhor não me 
teria ouvido. Entretanto, Deus me tem 
ouvido e me tem atendido a voz da oração. 
Bendito seja Deus, que não me rejeita a 
oração, nem aparta de mim a sua graça.” 
(Sl 66.18-20)

Motivos de Oração 
Cântico: Sonda-me, Usa-me 
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Rendido Estou

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Aleluia! Louvai, servos do Senhor, 

louvai o nome do Senhor." (Sl 113.1)
Mulheres: "Bendito seja o nome do Senhor, 

agora e para sempre." (Sl 113.2)
Homens: "Do nascimento do sol até ao 

ocaso ,  louvado  se j a  o  nome  do 
Senhor."(Sl 113.3)

Dirigente: "Excelso é o Senhor, acima de 
todas as nações, e a sua glória, acima dos 
céus." (Sl 113.4)

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

Cântico: Oh! Quão Lindo Esse Nome É!

No início eras a palavra, 
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória, 
Cristo, em Ti se revelou.

Oh! Quão lindo esse nome é. 
Oh! Quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus, meu Rei    
Oh! Quão lindo esse nome é, 
Maior que tudo ele é. 
Oh! Quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus!
 
Deixou o céu para buscar-nos. 
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado. 
Nada vai nos separar.

Oh! Quão maravilhoso é. 
Oh! Quão maravilhoso é, 
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh! Quão maravilhoso é, 
Maior que tudo ele é. Oh! 
Quão maravilhoso é, o nome de Jesus!
Oh! Quão maravilhoso é, o nome de Jesus!

A morte venceste, 
O véu Tu rompeste, 
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora, Proclama Tua glória, 
Pois ressuscitaste e vivo estás!

És invencível, Inigualável, 
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória, 
Acima de todo nome estás!

Poderoso esse nome é. 
Poderoso esse nome é, 
O nome de Jesus, meu Rei!
Poderoso esse nome é, 
Mais forte que tudo é. 
Poderoso esse nome é, 
O nome de Jesus!

És invencível, Inigualável, 
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória, 
Acima de todo nome estás!

Poderoso esse nome é...
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Somos um corpo, 
E assim, bem ajustados, 
Totalmente ligados, unidos, 
Vivendo em amor!

Uma família, sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade, 
Expressando a glória do Senhor!

Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, Querido Irmão!  (bis)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio
 

I- ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração: 
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do Senhor; 

louvai-o, servos do Senhor,” (Sl 135.1)
Mulheres: “Vós que assistis na Casa do 

Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.” (Sl 135.2)

Homens: “Louvai ao Senhor, porque o 
Senhor é bom; cantai louvores ao seu 
nome, porque é agradável.” (Sl 135.3)

Dirigente: “Louvai ao Senhor, porque é bom e 
amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-
lhe bem o cântico de louvor.” (Sl 147.1)

Todos: “Louvarei ao Senhor durante a minha 
vida; cantarei louvores ao meu Deus, 
enquanto eu viver.” (Sl 146.2)

114 HNC –“Brilho Celeste”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis 

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com os 
teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.” (Pv 3. 9-10)

32 HNC – “O Deus Fiel”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DE CRISTO 

Dirigente: “Se o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus 
caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra.” (2 Cr 7.14)

Congregação: “Estarão abertos os meus 
olhos e atentos os meus ouvidos à oração 
que se fizer neste lugar.” (2 Cr 7. 15)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica 
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO AO SENHOR 

Cântico: Coração Regenerado

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.

Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

“Jesus Cristo, objeto central de dois testamentos: Num como esperança, 
noutro como modelo.” (Blaise Pascal)
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