
Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

Organizada em 12 de janeiro de 1862

Bem-vindos em Nome de Jesus!

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

facebook.com/catedralrio @catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br

Ide,
portanto, fazei discípulos
de todas as nações...
(Mateus 28.19)

Catedral Rio Catedral Rio

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

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

Boletim Dominical | LXXVI nº 3947 | 24 de janeiro de 2021.



IGREJA PRESBITERIANA RJ
--
Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando 
Daniel Jardim 
--
Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb.  - 1º SecretárioAntonio Procópio de C. Gouvêa
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro 
--
Junta Diaconal 
Dc Sérgio Santos - Presidente
Dc Luiz Henrique - Vice-Presidente 
Dc Adolfo Correia - 1º Secretário
Dc Filipe Agum - 2º Secretário
Dc Tiago Trindade - 1º Procurador
Dc Leandro Trindade - 2º Procurador
--
EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
--
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Guaraci Satlher 
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
--
Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos 
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

  

 

Domingo: Culto Matutino 10:30h (On-line).

Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (Instagram).
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#editorial
Rev. Renato Porpino

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#notícias gerais
Atividades da Igreja / Informações 

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10:30h

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

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

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

O fim da guerra dos lobos
Apesar de ser originalmente de autoria do dramaturgo romano 

Plauto (205 a.C. - 184 a.C), foi por meio da obra do filósofo e teórico político 
Thomas Hobbes (1588 – 1679) que se tornou famosa a frase “O homem é o 
lobo do homem”. Essa afirmativa quer significar que o homem é 
essencialmente mau e que, em seu estado de natureza, tende a privilegiar apenas 
os seus próprios interesses e a defendê-los utilizando sua própria força contra 
quem quer que eventualmente o impeça de satisfazer a sua vontade.

Em um mundo baseado na lei do mais forte, os homens vivem em 
constante conflito; uma tensão permanente que leva a uma “guerra de todos 
contra todos”. Entendendo que a essência humana leva à barbárie, Hobbes 
defende que a única saída para a humanidade é submeter-se a um poder maior, 
ao poder de um soberano. Seria como se cada indivíduo da sociedade assinasse 
uma espécie de contrato (contrato social), no qual abriria mão de parte de sua 
liberdade de agir e a entregaria nas mãos de um rei.  

É sabido que, com a queda (Gn 3), o homem passou a privilegiar 
apenas seu bem-estar, sua felicidade e seus prazeres próprios. A humanidade se 
afastou de Deus e, consequentemente, os indivíduos passaram a viver em 
constante conflito uns com os outros e com a natureza. Mas o Senhor é bom e 
não nos abandonou à nossa própria sorte. Efetivando o Seu plano perfeito de 
redenção, enviou Seu Filho unigênito para romper com esse quadro trágico, 
inaugurando um novo jeito de viver: uma vida de negação de si mesmo em prol 
de uma vida de serviço ao reino de Deus.

Essa vida de serviço naturalmente culmina em um novo tipo de 
relacionamento dos homens com seus iguais. Explico: em primeiro lugar, sendo 
Deus um, ser um servo de Deus é estabelecer uma relação individual com Ele. O 
Pai enviou Seu único Filho para morrer por cada um de nós, individualmente, 
propiciando nossa salvação. A verticalidade da relação com o Pai nos constrange 
devido ao Seu infinito amor, descortinando aos nossos olhos os mais 
encobertos pecados, deixando evidente o quanto somos totalmente dependentes 
de Seu amor e de Sua misericórdia.

 Por outro lado, temos que lembrar que, além de ser um, Deus 
também é três: Pai, Filho e Espírito Santo, todos distintos entre si e se 
relacionando em perfeita harmonia. Tendo nós sido criados à imagem e 
semelhança de Deus, ter uma vida cristã é também refletir esse amor 
horizontalmente em comunidade ao lado de nossos irmãos, todos diferentes 
entre si, mas sendo alvos do mesmo amor de Deus. A “guerra de todos contra 
todos” tem fim com a chegada das Boas-Novas do Evangelho ao coração dos 
homens. A entrega da nossa vida ao Senhor faz com que possamos viver em 
harmonia, em comunhão e em igreja.

Diferentemente de Thomas Hobbes, sabemos que a harmonia entre 
os homens não passa pelo contrato social nem pela entrega de parte da nossa 
liberdade a um rei humano, mas sim pela completa, integral e verdadeira entrega 
da nossa vida ao Rei dos reis. Podemos viver em harmonia porque o Cordeiro 
de Deus foi enviado a este mundo com o propósito de que uma enorme 
quantidade de lobos pudesse ser convertida em ovelhas. Não somos mais parte 
de uma alcateia, nem mesmo somos lobos solitários: somos um rebanho 
cuidado de perto pelo nosso Pastor, a quem entregamos a nossa vida e que é o 
único e verdadeiro Rei de todo o universo.

Maria Luisa Miranda

#ump
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O que importa?

 O ser humano, por muitas vezes, é 
atraído e absorvido pelo efêmero. O 
conhecido e brilhante teólogo e escritor C.S. 
Lewis, autor de diversos livros, dentre os 
quais: “Cartas de um Diabo a seu Aprendiz”, 
“Cristianismo Puro e Simples” e tantos 
outros, elaborou uma notável, profunda e 
pedagógica frase a esse respeito: “Tudo o 
que não é eterno é eternamente inútil”.

 Confrontar a realidade dessa 
afirmação e a situação na qual estamos 
inseridos nos coloca diante da vaidade, da 
busca por aceitação, da necessidade de 
sucesso, dos excessos por dinheiro e da 
necessidade de nos mostrarmos como não 
somos. Há um jogo teatral de aparências e 
uma carência de apego ao que é frágil, 
passageiro e terreno. Somos inseridos em 
um contexto de competição que nos 
empurra a olhar para o que é terreno, secular 
e material. 

E n t e n d e m o s  q u e  p r e c i s a m o s  d e 
conhecimento e  de uma adequada 
colocação no mercado, a questão é o quanto 
o andar no chão da Terra tem consumido a 
nossa vida e o nosso tempo? Quanto de 
nossas energias são despendidas com 
aquilo que não é eterno?

 A frase de C.S. Lewis é amparada 
na sólida base da Palavra de Deus. O texto de 
Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no 
verso 1, afirma: “Portanto, se fostes 
ressuscitados juntamente com Cristo, 

buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, 
assentado à direita de Deus”. E ainda o 
próprio Senhor Jesus nos ensina, em 
Mateus, no capítulo 6, nos versos 20 e 33: 
“Ajuntai para vós outros tesouros no céu, 
onde traça nem ferrugem corrói, e onde 
ladrões não escavam, nem roubam” e 
“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino 
e a sua justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas”.

 À luz desses e de muitos outros 
textos bíblicos, fica a reflexão: buscar as 
coisas que são eternas não seria mais 
importante do que buscar as coisas que são 
efêmeras e que não iremos levar daqui? 
Quanto do nosso dia temos destinado à 
oração, à leitura da Palavra, ao louvor? 
Afirma o sábio: “Os bens e o prestígio 
desaparecem como num piscar de olhos; 
criam asas e voam pelos céus como a 
águia”. (Pv 23. 5)

 Queremos propor a você um tempo 
devocional neste momento, no qual 
clamaremos para que o próprio Deus, por 
meio do Seu Espírito, nos ilumine, a fim de 
que desejemos o que de fato importa: uma 
vida que cresce e amadurece diante do 
Senhor. Que Ele nos dê a visão espiritual 
para as coisas que realmente importam e 
que são eternas.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja

#liderança
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Missionários no Campo: 
Luiz Fernando Gomes (Portugal), 
R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.
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Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Rev. André Albuquerque

Próximo Domingo (31.01.2021) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 1A - Culto das 10:30h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge 
Gorne, José Vinícius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo, Newton 
(LÍDER), Cecília, Adrízia Muniz, Aline Gomes, Hanna, Victor Mota.
Sub Equipe 1B - Culto das 19h:  Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 
José Vinícius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo, Valéria Gorne, 
Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Isabelle, Roberto Marinho, Viviane Mattos e 
Ester Trindade.

#notícias gerais
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#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos. (Efésios 6:18 Josué 1.8)

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos. (Efésios 6:18, Josué 1.8)

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos 
Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Maria Martins Pimentel, Juny 
Boechat, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires, Rev. Moises Rocha (internado em 
hospital na Inglaterra) Jussara Trindade, Sidney Moraes (amigo do Lúcio), Mozart Pio 
de Abreu (IP Três Rios - RJ), Rev. Evaldo Beranger, Rev. Roberto Brasileiro e família, 
Presbítero Assuero e família, Cristina e Délio (filha e genro de Lêda Franco), Diác. 
Fernando Toledo. 

Seg 25: 1 Pedro 2. 1-10 – Imagem panorâmica
Ter 26: Salmo 119. 33-48 – Sem queimaduras de frio
Qua 27: Ester 4. 5-14 – Justos entre as nações 
Qui 28: Salmo 94. 2, 16-23 – Mudança de ânimo
Sex 29: Isaías 64. 1-8 – Abrindo os céus
Sáb 30: Jó 37. 14-24 – Alas e diatomáceas 
Dom 31: Gálatas 4. 1-7 – Adotados 

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção 

às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
 decretos; não me esqueço da tua 

palavra." (Salmos 119:15-16)

#escalas
Pregação / Recepção e VisitantesCelebrando com gratidão

Hoje, dia 24 de janeiro de 2021, 
agradecemos a Deus por mais um ano de 
vida do Presb. Marcos Antônio Macedo, 74, 
e também, no mesmo dia, o amado irmão e 
sua esposa Lidia Dias Macedo celebram 
Bodas de Esmeralda em virtude de 40 anos 
d e  c a s a d o s .  Q u e  D e u s  c o n t i n u e 
abençoando e guardando a vida dos irmãos, 
assim como tem feito. Parabéns!

Errata - Reunião do Conselho
 Estamos republicando a nota da 
Reunião do Conselho da Igreja, dia 20 de 
Janeiro, às 18 horas, com a inserção da 
p a u t a :  A l é m  d e  o u t r o s  a s s u n t o s 
administrativos, procederemos à eleição  
de 1º secretário do Conselho, por força de 
causa da vacância do cargo.
Pastores e Presbiteros estão convocados. 

Parabéns casal Luana e Rev. Renato 
Porpino
 Casal amado, nos alegramos por 
m a i s  u m  a n o  d e  b e n d i t a  u n i ã o , 
comemorado no dia 26. Vocês são aquele 
casal que inspira outros a serem melhores, 
a terem mais cuidado, carinho e atenção um 
com o outro. Que  possam comemorar 
muitos aniversários juntos. Deus os 
abençoe. Feliz aniversário de casamento! 
Comissão de Comemorações

Escala das Sub Equipes da Comissão de 
Implantação do Protocolo Catedral 
COVID -19
 Domingo (24.01.2021) - Sub 
Equipe 3A - Culto das 10:30h: Adeclen, 
Luiz Henrique, Miguel Camboim, Ricardo 
Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, 
Elizabeth Sabino, Ruy Coelho (Líder), 
Amanda Casanova, Cátia Cunha, Samuel 
Coelho, Maria Luisa, Matheus Bimbi.
 Sub Equipe 3b - Culto das 
19:00h:  Adeclen, Luiz Henrique, Miguel 
Camboim, Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, 
Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Gabriela 
Santos (Líder), Luiz Monteiro, Cláudia 
Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, Sandra 
Alves.

 Próximo Domingo (31.01.2021) 
- Sub Equipe 1A - Culto das 10:30h: 
Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 
José Vinícius, Marcelo Castro, Pedro 
Henrique, Leonardo, Newton (Líder), 
Cecília, Adrízia Muniz, Aline Gomes, 
Hanna, Victor Mota.
Sub Equipe 1B - Culto das 19h:  Filipe 
Agum, João Márcio, Jorge Gorne, José 
Vinícius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, 
Leonardo, Valéria Gorne, Beatriz Gorne, 
Bruno Trovão, Isabelle, Roberto Marinho, 
Viviane Mattos e Ester Trindade.



#aniversariantes da semana

Hoje: Elionora Souza Pinto de Apocalypses, Gláucia Correa Maia, Leonor 
Virginia Accioly Menezes, Presb.Marcos Antonio do Nascimento Macedo, 
Marlisete Reid Begossi, Yuri Dornelas Vieira; 

Seg 25: Castorina Santana de Oliveira Benevides, Michely Andrea Nascimento 
Santos Ruiz;

Ter 26: Diác. Adeclen Garcia dos Santos, Franciléa Salazar Prudente, Hilda de 
Oliveira da Cunha, Maria Olga Dias Marta dos Santos, Odicea Pereira Gomes 
da Silva e Souza, Patricia de Nazaré Almeida Pantoja da Silva;

Qua 27: Angela Maria Nascimento Machado, Antonio Nunes de Castilho 
Santos, Marcos Leonardo de Mello Costa, Marla Vanessa Santos Silva Leite, 
Olívia Domingues Lima; 

Qui 28: Hugo Abrantes Huguenim, João Pedro Lima de Vasconcelos, José 
Maurício Chaves Cordeiro, Waldomira Teixeira Ribeiro;

Sex 29: Alexandre Themístocles de Vasconcelos, Cláudia de Paulo Pereira, 
Cristóvão Joaquim da Silva, Edison Vieira Pinheiro, Marilsa Franco Marinho 
Guerrese.

Sáb 30: Diác. José Arteiro Torres de Mesquita.

#de nascimento
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Hoje: Presb. Marcos Antonio do Nascimento Macedo e Lidia Dias Macedo;
Seg 25: Aderbal Paulo Lima e Francisca Rodrigues de Melo Lima;
Ter 26: Martha Mury Alves Chueiri e Ivan Jorge Chueiri, Rev. Renato Lopes 

Porpino e Luana Moreira Porpino;
Qua 27: Diác. Paulo Bruno e Celia Maria de Andrade Bruno,
Sex 29: Presb. Herval Nunes de Abreu Sobrinho e Sônia Maria Luciano da 

Cunha Abreu;
Sáb 30: Diác. José Arteiro Torres de Mesquita e Nara Lúcia Mendes de 

Mesquita, Edilson Nunes Viana e Valdina Bonina Viana, Raquel 
Domingues Gamallo e Servio Velloso dos Santos.

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

#de casamento

No 4o com Deus - HOJE
 O Senhor é o meu Pastor e nada me 
faltará. (Sl 23.1)
 "Quando Deus é o nosso pastor 
nada vai nos faltar, mas se ele não for, 
certamente faltará. Mas conforme avisamos, 
mesmo a Equipe estando de férias, não vai 
faltar evento para que você divulgue o 
Evangelho e que Jesus é o Senhor.
 Fizemos gravações informais e 
vamos passar nos meses de JAN e FEV, nosso 
período em que estamos de férias. Você 
poderá ver os nossos eventos presenciais 
nesses dois meses. Se perdeu, hoje pode ter a 
oportunidade de ver ou rever com os amigos.
 Hoje, às 17h, participe de um dos 
eventos antigos e presenciais pelo YouTube 
no canal. "No 4o com Deus", o melhor lugar 
para se estar". Nosso Canal no

 YouTube:
encurtador.com.br/uMNW2

Pão  Diário
Você  deve ter visto como 
f i c a r a m  l i n d o s  o s 
devocionários; a capa é  
um cartão postal da nossa  
Igreja.  Nas pr imeiras 
páginas uma mensagem do nosso pastor, 
mais 365 devocionais  para o seu coração, 
escritas por diversos autores. E temos mais  
um desafio de evangelização! Investirmos 
na distribuição do Pão Diário para os 
nossos familiares, amigos, vizinhos,  
funcionários etc. Todos que recebem ficam 
rad i an t es  em se rem l embrados  e 
aproveitamos para levar o amor de Deus. 
Venha fazer  par te  des ta  f ren te  de 
evangelização. Ministério de Missões,  
evangelizando com você  para a glória  
de Deus.  Participe! Maiores  informações  
pelo WatshApp 21 99500-9778

"Quando alguém  vai embora". 
 Vivemos um momento muito  difícil em que não podemos nos 
calar quanto ao fato de que a nossa esperança é Jesus Cristo. A 
missionária  Leninha Maia lança  mais um livro infantil falando de um 
tema tão delicado para as nossas crianças. O livro é  uma história  em 
que são explicados temas teológicos de forma bíblica,  para que as 
nossos pequenos e também os adultos saibam que quando "alguém vai 
embora" não é  o ponto final. Temos a eternidade na presença  de Jesus. De forma objetiva, 
no livro são tratados assuntos lidando com a tristeza, há tempo para tudo, amizade  como:  
no momento de dor, é preciso orar?; para onde vamos?; o que levamos?; vou poder visitar? 
Há  conforto em Deus. Esteja em oração para que este livro ajude pais e também adultos a 
receberem o conforto da Palavra de Deus, que só o Espírito Santo pode dar. "Não queremos 
irmãos  que sejais ignorantes  a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, 
como os demais, que não têm esperança." I Tessalonicenses 4.13.  Maiores informações  
para adquirir o livro pelo WatshApp 21 99500-9778 ou pelas redes sociais Leninha Maia.



Junta Diaconal

Campanha de Ajuda a Manaus - As 
notícias sobre a situação calamitosa enfrentada 
pela população de Manaus, por ocasião da 
segunda onda do Covid-19, alarmaram e 
entristeceram a todos nós nos últimos dias. 

A Igreja Presbiteriana do Brasil, através do 
Conselho de Ação Social iniciou uma 
mobilização nas redes sociais, conclamando o 
Povo de Deus a orar e interceder ao Senhor 
pelo seu socorro, e também por ajuda com a 
doação de cestas básicas para centenas de 
famílias em situação de risco.

Nossa Junta Diaconal entrou em contato 
com a Igreja Presbiteriana Celeiros em 
Manaus, que está coordenando a ajuda local, e 
recebeu a informação de que (além da 
calamidade relacionada com o oxigênio) ao 
menos 1.500 famílias necessitam de ajuda de 
subsistência neste momento.

Neste contexto, lembramos que no início de 
2020 a Região Sudeste foi fortemente atingida 
por chuvas e alagamentos, e nossa Igreja se 
mobilizou e enviou uma expressiva ajuda para 
mais de 700 famílias de 4 cidades (Cachoeiro 
de Itapemirim, Itaperuna, Espera Feliz e Alto 

Jequit ibá),  com cestas 
bás icas  e  ma te r ia l  de 
higiene e limpeza.

E m  s e g u i d a  f o m o s 
duramente impactados pela 
Pandemia do Covid-19 que, 
além de incertezas, trouxe 
afastamentos, muitos enfermos e lutos, além 
da questão social que deixou muitas famílias 
em situação de risco social.

Nossa Igreja mais uma vez se mobilizou 
através da Campanha de Mãe para Filhos. Os 
recursos arrecadados permitiram realizar 5 
Ações Sociais alcançando mais de 900 
famílias, que receberam cestas básicas e 
material de higiene e limpeza.

E m  c a d a  u m  d e s s e s  m o m e n t o s 
testemunhamos o cuidado e a direção do 
Senhor, sustentando seu povo em meio à crise 
e reavivando o amor ao próximo em meio ao 
distanciamento.

Hoje nossos irmãos de Manaus estão 
precisando urgentemente de ajuda, e como 
extensão do projeto “De mãe para filhas” 
gostaríamos de lançar um desafio ao Povo da 
Fidelidade, para alcançarmos esses preciosos 
irmãos com nossa ajuda e amor.

Vo c ê  p o d e  a j u d a r  p r i m e i r a m e n t e 
intercedendo por nossos irmãos, clamando 
pelo livramento e sustento do Senhor, e pode 
também contribuir, ofertando o valor que o 
Senhor colocar em seu coração. Cada cesta 
básica tem o custo de R$ 61,00, e nossa meta 

#sociedades
e ministérios
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inicial é adquirir e entregar 300 (trezentas) 
cestas básicas. 

Pedimos que identifique sua doação para 
essa campanha com o final dezenove centavos. 
Por exemplo para doar R$ 100,00, deposite R$ 
100,19.

Em razão da urgente necessidade, 
realizamos a compra de 100 cestas básicas que 
serão entregues no início da próxima semana 
(25 Jan), e conforme recebermos mais ofertas 
vamos realizar novas aquisições e entregas de 
cestas básicas para a Igreja Presbiteriana 
Celeiros em Manaus, que fará a distribuição às 
famílias carentes.

Reunião de Oração – No dia 18/01/2021 foi 
realizada nossa reunião de oração. Foram 
momentos gratificantes, pois compartilhamos 
nossas aflições e agradecimentos ao nosso 
Senhor.

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br

Sociedade Auxiliadora Feminina

Perseverando  em Oração - A Sinodal Rio de 
Janeiro se reúne  para orar, todas as segundas-
feiras, 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, agradecer as bênçãos  e 
derramar nosso coração  no altar. Pelo App 
Zoom, ID 872 1965 4465, senha safrio. 
Esperamos você !
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IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica

Cântico: Oh! Venha Ao Altar!

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

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

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

Oh! venha ao altar... 2x

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

Oh que Salvador ...

Oh! venha ao altar... 2x

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

Mensagem: Rev. André Albuquerque 

V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Ele continua Sendo Bom

Um dia a gente aprende a confiar 
Em um Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração, 
Que se faz presente aqui.

Um dia a gente aprende a dar 
Um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, 
Mas sem duvidar.

Ele continua sendo bom, 
Ele continua sendo Deus! 2x

Então chega o dia de viver 
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até 
O que não se pode ver.

Chega o dia de entender e 
Até ouvir um não de Deus,
Mas sem duvidar, Mas sem duvidar.

Que Ele continua sendo bom... 4x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Amo o Senhor  

Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“Tudo posso naquele que me fortalece” 
(Filipenses 4:13)

XXIV Reencontro de Casais Com Cristo – 
Nosso reencontro ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 
de outubro de 2021, em Búzios. Temos, ainda, 
algumas vagas. Procure um dos membros de 
nossa diretoria e aproveite esta oportunidade.
 
Aniversário de Casamento - Parece que foi 
ontem que iniciaram relação de carinho e de 
cumplicidade. Para o ECCC é um privilégio 
acompanhar de perto tamanha alegria e 
companheirismo. Parabéns pelo aniversário de 
casamento!

UPA -  União Presbiteriana de Adolescentes 

Atividades: Nossas atividades estão 
suspensas, mas em breve retornaremos com 
as nossas lives através do Instagram.
Venha estar conosco.

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio / Facebook: 
facebook.com/Upa-Rio

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje temos a nossa primeira reunião da UPH-
Rio. Não perca, começa às 17h30! A palavra de 
edificação será ministrada pelo Pb. Guilherme 
Sayão. 

Para participar, basta acessar o link: 
encurtador.com.br/LOPQ8

Se você deseja conhecer mais a UPH-Rio e 
interagir com os sócios, encontre-nos nas 
redes sociais:

Facebook: 

encurtador.com.br/cnst4

Criamos também mais duas possibilidade de 
interação, agora pelo Telegram:
Canal: https://t.me/uphrio
Grupo: https://t.me/uph_rio

Tenha uma excelente semana!

#sociedades e ministérios
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Tudo o que eu mais quero é Te ver, Me 
envolva com Tua Glória e poder!      2x 
Tua majestade é real, 
Tua voz ecoa em meu ser

Tudo o que eu mais quero é Te ver... 2x

Quero ir mais fundo...  

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da 
gordura deste. Agradou-se o Senhor de 
Abel e de sua oferta; Pela fé, Abel ofereceu 
a Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser 
justo, tendo a aprovação de Deus quanto 
às suas ofertas. Por meio dela, também 
mesmo depois de morto, ainda fala. ”  (Gn 
4. 3-4; Hb 11.4)

Cântico: Tudo Vem de Ti 

Tudo vem de Ti, Senhor, 
Tudo vem de Ti, Senhor,
E das Tuas próprias mãos Te damos.
E das Tuas próprias mãos Te damos.

Tudo vem de Ti...

Quem há semelhante a Ti? 
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez, tudo é Teu.  

Quem há semelhante a Ti... 

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Eu é que sei que 
pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz e não de mal, 
para vos dar o fim que desejais. Então, me 
invocareis, passareis a orar a mim, e eu 
vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso 
coração.” (Jr 29. 11-13).

Motivos de Oração

Cântico: Descansarei

Cobre-me com tuas mãos
Com poder, vem me esconder, Senhor.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus.

Minh'alma está segura em Ti,
Sabes bem que em Cristo firme estás.

Se o trovão e o mar...

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Rendido Estou

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu 

santuário; louvai-o no firmamento, obra 
do seu poder." (Sl 150.1).

Congregação: “Louvai-o pelos seus 
poderosos feitos; louvai-o consoante a 
sua muita grandeza.” (Sl 150. 2).

Dirigente: “Louvai-o ao som da trombeta; 
louvai-o com saltério e com harpa.” (Sl 
150. 3).

Congregação: “Louvai-o com adufes e 
danças; louvai-o com instrumentos de 
cordas e com flautas.” (Sl 150. 4).

Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros; 
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo 
ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!”  
(Sl 150. 5-6)

Cântico: Aclame ao Senhor

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar 
As maravilhas de Teu amor.
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou,
Sempre te adorarei!

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos;
Poder, majestade e louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem e rujam os mares, 
Ao som de Teu nome.

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,
Firmado estarei, 
Sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas 
Pra mim!

Meu Jesus, Salvador...

Aclame ao Senhor...   2x

Incomparáveis são Tuas promessas... 3x

Cântico: Lugar Secreto

Tu és tudo o que eu mais quero, 
O meu fôlego Tu és.
Em Teus braços é o meu lugar. 
Estou aqui, estou aqui.

Pai, eu amo Tua presença, 
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos, 
Eu confio em Ti, confio em Ti.

Quero ir mais fundo, 
Leva-me mais perto
Onde eu Te encontro 
No lugar secreto!
Aos Teus pés me rendo, 
Pois a Tua glória eu quero ver.

Pai, eu amo Tua presença, 
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos, 
Eu confio em Ti, confio em Ti.

Quero ir mais fundo...  2x



V – DEDICAÇÃO E ENVIO
 

Cântico: Oh! Por que duvidar?

Oh! Por que duvidar,
Sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu ?
Quando forçado és
Contra as ondas lutar,
Seu amor a ti quer revelar.

Solta o cabo da nau,
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus;

E então tu verás que bonança se faz,
Pois, com ele, seguro serás.

Podes tu recordar
maravilhas sem par ?
No deserto o povo fartou;
E o mesmo poder 
Ele sempre terá,
Pois não muda e não falhará!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO  E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração 

renderei graças ao Senhor, na companhia 
dos justos e na assembleia." (Sl 111.1).

Mulheres: “Grandes são as obras do Senhor, 
consideradas por todos os que nelas se 
comprazem.” (Sl 111.2).

Homens: “ Em suas obras há glória e 
majestade, e a sua justiça permanece para 
sempre.” (Sl 111.3).

Dirigente: “Ele fez memoráveis as suas 
maravilhas; benigno e misericordioso é o 
Senhor.” (Sl 111.4).

Todos: “O temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria; revelam prudência todos os 
que o praticam. O seu louvor permanece 
para sempre.”  (Sl 111.10)

28 HNC –“ Coroação”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE

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.”  (II Co 9.10-11)

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

 172 HNC –“Chuvas de Bênçãos”.
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO    

Leitura Bíblica
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Anotações
e reflexões

“A Fé é a quarta dimensão da mente. A esperança é a 
quarta dimensão da vontade. O amor é a quarta dimensão 

do coração.” (C. Vasconcelos Jr.) 


