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Domingo: Culto Matutino 10:30h e 19h (Presencial e 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

Descansar
Somos grandes defensores disso, em teoria. Mas é tão difícil 

colocar em prática...
Então, vamos olhar para o ritmo de vida do Mestre dos mestres - 

Jesus. Ele mudou o mundo em seus três anos de ministério público. No 
entanto, Ele também sabia quando descansar.

Jesus nos mostra como descansar. É uma necessidade, não um 
luxo. Um ato de adoração, não um sinal de preguiça. Em Sua vida terrena, 
Jesus demonstrou muitas facetas de descanso - espiritual, físico e mental.

Em primeiro lugar, Jesus nos mostrou o descanso espiritual. Ele 
reservou um tempo para ficar sozinho com Deus. Esta era a maior 
prioridade de Sua vida, pois Ele sabia que precisava ouvir a voz de Deus, 
entender Sua direção e descansar em Sua presença.

O descanso espiritual é o tipo de descanso que entendemos melhor. 
Vemos sua importância. E parece divino. Requer disciplina, mas nenhum 
de nós nega os benefícios desse tipo de descanso.

Jesus também exemplificou o descanso físico. Ele adormeceu em 
um barco com os discípulos no meio de uma tempestade violenta (Marcos 
4.35-41). Mesmo quando outras pessoas queriam desesperadamente Sua 
ajuda, Jesus estava disposto a dormir. Ele sabia quando Seu corpo 
precisava de descanso físico e não se desculpava por isso.

A verdade é que negar a nós mesmos o descanso físico não é uma 
virtude. Ficamos impacientes quando estamos cansados. Não 
aproveitamos o que está na nossa frente. E não valorizamos   as pessoas. 
Deus está nos convidando a cuidar e prestar atenção ao corpo físico que Ele 
nos confiou.

Por último, Jesus modelou o descanso mental. Ele não tinha medo 
de se afastar e deixar as multidões, mesmo quando elas O queriam 
desesperadamente. Ele entrava em um barco com os discípulos e ia para o 
outro lado, longe das multidões. Muitas vezes isso acontecia no meio do 
caos, quando as pessoas clamavam por ele.

Também lutamos com esse tipo de descanso. O urgente muitas 
vezes direciona nossa atividade e deixamos as demandas e necessidades 
dos outros determinarem o que fazemos. Porque, na nossa cabeça: “se eu 
não fizer isso, não será feito. Tudo depende de mim.”

Mas, na verdade, nada depende de nós. Tudo depende de Deus. E Ele 
não precisa da nossa ajuda exausta e frenética para cumprir Seus 
propósitos. Ele está nos convidando a diminuir nosso ritmo, saborear Seus 
presentes e aproveitar o momento sem nos preocupar com o que não está 
feito. E, ao fazer isso, abrimos espaço para as coisas que nos dão vida. Nos 
sentimos mais energizados, criativos e abertos a novas ideias. E nossa 
alma descansa.O exemplo de Jesus precisa mudar profundamente nossa 
ideia de descanso. Precisamos ver o valor de um coração e um corpo sem 
pressa. A maioria de nós é capaz de atingir pelo menos uma faceta do 
descanso. Mas poucos sabem como abraçar as três. Mesmo assim, Deus 
está nos chamando para descansarmos totalmente Nele. Para desfrutar de 
descanso espiritual, físico e mental.

Ore e pergunte ao Senhor qual tipo de descanso você precisa 
aperfeiçoar neste verão. Que você encontre descanso abundante Nele!

 Adaptado de Vaneetha Rendall Risner – crosswalk.com

#ump

17 - Boletim Dominical 

Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Thiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

http://crosswalk.com/


#editorial

1 - Boletim Dominical 

2021, Tempo de Esperança e Crescimento

 O tema anual da Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro para 2021 é “Tempo de 
Esperança e Crescimento”. Em razão de ser este 
o ano posterior ao ano em que se início a 
pandemia, tem-se percebido que muitas 
pessoas  f o r am envo l v idas  po r  maus 
pensamentos, sentimentos e atitudes. Muitos 
desistiram viver e sentiram o gosto amargo da 
angústia e da solidão. Há muita gente que perdeu 
a esperança no casamento, na sua aprovação em 
concurso, na conquista de um emprego, na cura 
da enfermidade, na realização dos sonhos, no 
término da pandemia e nas mais diversas áreas 
da vida. 
 Outros desanimaram, arrefeceram, 
olharam para a vida com descrença e estão no 
limite da sua esperança. Esses vivem em 
oscilações como se, em um dia, houvesse 
esperança e, em outro momento, ela deixasse de 
existir. Por vezes, acordam crendo no agir de 
Deus e, na semana seguinte, sentem-se 
sozinhos e abandonados à própria sorte. 
 Diante desse contexto preocupante, a 
Palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, 
no capítulo 37, nos apresenta a maneira de 
manter viva a nossa esperança.
 Em primeiro lugar, o versículo 4 
afirma: “Ouvi a Palavra do Senhor”. Esse é o 
princípio de uma vida marcada pela esperança. É 
necessário ouvir a voz de Deus, pois Ele jamais 
despediu, de Sua presença, alguém quebrantado 
sem uma Palavra de ânimo, de incentivo e de 
esperança. Uma mulher com hemorragia, um 
cego de nascença, uma viúva que acabara de 
perder o filho, uma irmã chorando a morte do 
seu irmão… Todos foram consolados, 
animados e saíram da presença do Senhor 
cheios de esperança, pois ouviram a Sua Santa e 
Doce Voz.

 Em segundo lugar, o versículo 6 
expressa: “Então sabereis que eu sou o Senhor”. 
Uma vez que se ouve a voz de Deus, é necessário 
mergulhar em um conhecimento mais profundo. 
Muitos passaram a conhecer ao Senhor em 
momentos difíceis da sua jornada; outros foram 
convidados a um relacionamento em tempo de 
paz e tranquilidade. Entretanto, o que de fato 
importa é saber em quem se tem crido e 
conhecer e seguir conhecendo o Senhor. 
Conhecer a Deus vai muito além de saber da Sua 
existência e do Seu poder. O conhecimento de 
Deus tem a ver com aquilo que Ele revela a seu 
respeito na Palavra e com momentos de 
intimidade e de oração que Seus filhos têm com 
o Pai.
 Além disso, vale ressaltar que só há 
esperança para aquele que obedece a Deus. O 
versículo 7 diz: “Profetizei, pois, como se me deu 
ordem”! O profeta ouviu a Palavra e discerniu, 
porque O conhecia, que aquela era voz do Deus 
Todo Poderoso, mas não apenas isso, o Profeta 
Ezequiel creu ainda que parecesse impossível e 
obedeceu à ordenança de Deus. E o impossível 
aconteceu! Deus não nos manda desistir, nem 
perder a esperança quando alguma situação fica 
complicada, difícil e sem solução. Ele nos 
manda profetizar e crer. 
 S e  v o c ê  c h e g o u  c a b i s b a i x o , 
desesperançado e abatido, saiba que o Senhor 
quer renovar a sua esperança e quer fazê-lo 
crescer. Apenas abra os ouvidos para ouvir a 
Palavra de Deus, tome a decisão de seguir 
conhecendo mais e mais ao Senhor, obedeça às 
Suas prescrições e – por Amor, Misericórdia e 
Graça – Ele o renovará neste dia.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja

#liderança

16 - Boletim Dominical 
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Paulo Raposo Correia, 
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Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-
Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
Diáconos: 
Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
Carlos Candido da Silva, 
Charles Mattos dos Santos, 
Filipe Agum de Campos, 
Jérson Costa Ferreira Neto, 
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João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 
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Jorge da Silva Gorne, 
José Arteiro Torres de Mesquita, 
José Vinicius Trindade (Emérito), 
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade, 
Lucio Mário da Silva Maia,
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 
Luiz Henrique Inácio de Souza, 
Marcelo F. de Castro Freitas, 
Marcelo Magalhães Castro, 
Mário Sérgio Costa,
Miguel T.  dos Santos Camboim,
 Paulo Bruno,  
Paulo de Castro Freitas, 
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
Roberto R. de Azeredo (Emérito), 
Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 
Sérgio Dias dos Santos, 
Thiago Castilho Moreira Silva, 
Tiago de Melo Trindade, 
Walter Cascardo Carneiro.
-
Auxiliares de Diaconia: 
Amália Maria da Costa Sena, 
Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 
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-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
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--
Plantação de Igrejas: 
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE, 
Almino Afonso-RN, 
Manari-PE, 
Santa Cruz do Sul-RS, 
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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.



15 - Boletim Dominical 

Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Renato Porpino

 
19h: 

Lic. Daniel Jardim

Próximo Domingo (07.01.2021) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 2A - Culto das 10:30h: Adolfo, Antônio Renato, Luiz 
Cláudio, M. Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Charles, André 
Lima, Odete, Gabriella, Isabela, Priscila.
Sub Equipe 1B - Culto das 19h:  Adolfo, Antônio Renato, Luiz 
Cláudio, M. Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Apocalypses, 
Gabriel, Matheus, Mariana, Elionora, Lúcio, Leonardo

#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, Rev. Evaldo Beranger, Rev. 
Roberto Brasileiro e família, Presbítero Assuero e família, Cristina e Délio (filha e genro 
de Lêda Franco).

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil 

Seg 01: Salmo 116 - Um presente para Deus
Ter 02: Joel 2.18-27 - Restaurados
Qua 03: Jeremias 5.18-23 - Ouvidos para ouvir  
Qui 04: João 3.22-35 - Tudo o que posso ver
Sex 05: Números 9.15-23 - Mudanças no coração
Sáb 06: Atos 9.1-22 - O amor nos transforma
Dom 07: Efésios 2:6-10 - Boas obras preparadas

#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 Visitantes

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às 
18 horas, pelo aplicativo Zoom. Pastores e 
Presbíteros estão convocados. E a Igreja, 
convidada a orar por seus l íderes 
espirituais. 

Casamento Civil
 Verônica Cruz Soares da Silva 
Raner e Rafael Cravo de Cicco, disseram o 
sim, em Cerimônia Civil, consolidando o 
sonho de amor que os unem. A Cerimônia 
Religiosa será em outubro, em nossa Igreja. 
Verônica é filha de Cláudia Cruz e Raner; e 
Rafael, Filho de Alzira e Paulo. Parabéns aos 
noivos e aos pais.

Fidelidade e Gratidão!
 O  d í z i m o  é  e x p r e s s ã o  d e 
fidelidade; a oferta é evidência de gratidão! 
Deus exige a fidelidade: “Trazei todos os 
dízimos à Casa do Tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não 
vos abrir as janelas do céu e não derramar 
sobre vós bênção sem medida.” (Ml 3.10-
11)
 Jesus confirmou a fidelidade 
através do dízimo e de uma vida santa, 
consagrada a Deus: “Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da 
hortelã, do endro e do cominho e tendes 
neg l i genc i ado  os  p r ece i t os  ma i s 
importantes da Lei: a justiça, a misericórdia 
e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, 
sem omitir aquelas!” (Mt 23.23)
Deus recebe a oferta e o ofertante!
Seja Fiel sempre! Seja grato continuamente! 

Relatório do Projeto Caixa de Sapato 
 Com a graça de Deus abraçamos 
em amor as seguintes instituições:   
 Clube dos Paraplégicos, Lar 
Samaritano (idosos), 
 Projeto Missionário da Irmã Marta 
(crianças), 
 Lar Vasti (crianças).  
 Organizamos também bolsas com 
lembrancinhas para as nossas queridas 
irmãs do Abrigo Presbiteriano. Ao total 
foram 270 caixas com diversas lembranças 
dentro e com a Palavra de Deus para as 
famílias. A alegria tomou conta em todos os 
lugares ao receberem essa manifestação de 
amor da Igreja do Rio. 
 A Catedral se dedicou para que 
através dessas lembranças vidas fossem 
tocadas pelo amor do nosso Deus através 
da sua Palavra. Agradecemos a todos que 
participaram e mesmo em tempos tão 
difíceis acreditaram que vale a pena 
manifestar amor e esperança aos corações. 
As fotos estão disponíveis nas redes sociais 
da Igreja. Frase que a missionária ouviu de 
uma criança ao abir a caixa: “Essa igreja tem 
muito amor.” Louvado seja o nome do 
Senhor. 



#aniversariantes da semana

Hoje: Presb. Jorge Lima de Apocalypses, Maria do Carmo Damiani Barbosa, 
Nelson Cardozo Souza;

Seg 01: Cíntia Luíza Souza Cardoso, Naomi Nakano Samel Oliveira, Noemi 
Dalerma Braglia, Osmar Rodrigues Evangelista;

Ter 02: Desolina da Silva, Gabriel Telio Couvoisier, Presb.Guanair Pinheiro de 
Souza, Reinaldo Luz Cêia de Souza,Rodrigo de Souza Póvoa;

Qua 03: Gabriel Pantoja da Silva, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt, Viviane 
Pessanha Castro; 

Qui 04: Ana Carmem Gomes Correa, Ana Lúcia Braga de Oliveira Fonseca, 
Anna Laura de Oliveira Torres Gomes, Eduardo Lopes da Costa, Elene Maria 
Santos Ananias, Eunicy Baptista Donald, Pedro Xinde Pereira Antunes, 
Victória Calini Melo de Oliveira; 

Sex 05: Alexandre Tenório de Oliveira, Camilla da Silva Ramos, Carine Gripp 
Couto Monte Santo, Cecília Oliveira Araújo, Cristina Angélica da Cruz, 
Mirian Maia Mendes da Silva, Paulo Cesar Gomes da Silva, Pedro Morais 
Abdo, Terezinha Silva Romeo;

Sáb 06: Célia Maria do Carmo Mendes, Felippe Júnior Lima Retonde, Maria 

Delmina Crescente, Raquel Machado de Miranda.

#de nascimento

14 - Boletim Dominical 

Hoje: Maria Olga Dias Marta dos Santos e Rosalvo Matias dos Santos, Rosa 
Maria Campos Pinto e Marcos Flávio Ferreira Pinto;

Seg 01: Adelino Ferreira e Sonia Maria Cruz Ferreira, Lino Manoel dos 
Santos e Rubia Martiniano dos Santos;

Ter 02: Esther Nunes de Almeida Rocha e Antônio Palma Rocha, Edson 
Rodrigues de Oliveira e Keila Freitas de Figueiredo Oliveira;

Qua 03: Hélio dos Santos Dutra e Aída de Souza Dutra, Sérgio Pereira 
Macedo e Ana Lúcia Campos Lima Pereira Macedo;

Sex 05: Edmilson de Sousa da Silva e Anita Maria da Silva, Hélio Machado 
e Maria Delmina Crescente, Heidi Coutinho Machado e Antônio Ernesto 
Sales Machado; 

Sáb 06: Jorge Ricardo Arrabal e  Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal.  

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

#de casamento
Diác. Fernando Octávio Toledo da Silva, convocado à 
presença de Deus
 Aos 65 anos, vitimado por um aneurisma cerebral, 
consequência do Covid 19, foi chamado pelo Senhor para 
estar em sua presença eternamente, dia 27/01/2021. Toledo 
era um servo de Deus dedicado e consagrado, e o servia com 
toda alegria e prontidão. Fez sua Profissão de Fé e Batismo em 
27/03/2016, era diácono, cumprindo o seu primeiro mandato, 
trabalhava no ECCC: coordenou a Equipe Rio e era o atual 2º 
secretário, juntamente com a esposa. A Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu no dia 
28, no Crematório e Cemitério da Penitência, oficiada pelo Rev. Renato Porpino, com a 
presença do Rev. André Albuquerque, Mis. Leninha maia e Lic. Daniel Jardim. Deixa 
profunda saudade no coração da amada esposa Francis Gonçalves, dos filhos do coração: 
Moreno e Cristal e da família da fé!
 Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, console a sua amada família! 
A Terra perde um irmão querido e o céu ganha um filho de Deus amado!

Amados Irmãos e Irmãs:
A partir do próximo domingo, dia 07/Fev. estaremos juntos mais uma vez!  

Graças a Deus! Nossos encontros na EBD virtual estarão de volta, continuando 
“examinar as Escrituras, pois nelas têm a vida eterna e são elas mesmas que testificam de 
Jesus”.

 Estaremos de volta, de maneira Virtual e assim que o Senhor permitir, juntos em 
nossas Classes aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Caso não tenha participado das 
Classes virtuais no ano passado, convidamos você para participar neste ano, temos tido 
encontros super edificantes. Também convidamos aqueles que participaram, que tragam 
mais pessoas para aprendermos juntos.  Nos vemos domingo que vem, até lá.

Superintendência da EBD

Enquanto não for possível 
nos vermos face-a-face, continuaremos em 

comunhão e estudo pela telinha.



Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 01/02/2021, às 20h, a Junta Diaconal 
estará se reunindo de forma on-line pelo 
aplicativo ZOOM. O link (id da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp 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 de 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 
famí l i as  de  4  c idades 
(Cachoeiro de Itapemirim, 
Itaperuna, Espera Feliz e 
Alto Jequitibá), com cestas 
bás icas  e  ma te r ia l  de 
higiene e l impeza.Em seguida fomos 
duramente impactados pela Pandemia do 
Covid-19 que trouxe, além de incertezas, 
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 
Filhas, os recursos arrecadados permitiram 
realizar 5 Ações Sociais alcançando mais de 
900 famílias, que receberam cestas básicas e 
material de higiene e limpeza.
 Em cada um desses momentos 
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.
Você pode ajudar primeiramente intercedendo 
por nossos irmãos, clamando pelo livramento e 
sustento do Senhor, e pode também contribuir, 
ofertando o valor que o Senhor colocar em seu 

#sociedades
e ministérios
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coração. Cada cesta básica tem o custo de R$ 
61,00, e nossa meta 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 foram entregue na última 
semana.  Conforme recebermos mais ofertas, 
vamos realizar novas aquisições e entregas de 
cestas básicas, para a Igreja Presbiteriana de 
Manaus, que fará a distribuição às famílias 
carentes.
  
Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, 
a Junta Diaconal se coloca à disposição para 
ajudar aqueles que por ventura precisem de 
deslocamento para realizar compras ou outras 
necessidades. Pedimos que qualquer pedido 
nesse sentido seja direcionado para a diretoria 
da Junta Diaconal, que estará realizando o 
atendimento.
 
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

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Perseverando  em Oração - a  Sinodal Rio de 
Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  dia 
1/2, às 8h, pelo App Zoom.  Venha orar 
conosco.

Reunião de  Oração -  Terça-feira, dia 2/2,  às 
9h.  A SAF Rio se reúne para orar. Vamos 
buscar a presença  do Senhor, pelo app Zoom.  
Anote em sua agenda.

Reunião Plenária- Próxima 5ª feira, às 14h.30 
pelo app Zoom. Venha participar.

Reuniões Departamentais -  Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pelo app Zoom ou 
Whatsapp. Não fique de fora! Participe!
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IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica

Cântico: Âncora (Anchor) 

Espero em Ti, minha âncora Tu és,  
No temporal firme estou em Ti
No Teu amor, não existe mais temor, 
Confiarei só em Ti, Senhor

Tua promessa esperança ao mundo dá, 
Entregaste tudo para nos salvar

Minha esperança ancorada em Ti está, 
Meu Deus, Tu nunca mudarás

Eterno Deus, Tu que és e que virás, 
Seguro estou, não me deixarás 

Tua promessa esperança ao mundo dá... 2x

Jesus, Teu nome, Tão Alto, Tão grande, 
Só em Ti confiarei    2x
Fiel pra sempre é Tua promessa, 
Só em Ti confiarei

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

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.
Por que Tu estás comigo, estás comigo.

Se eu caminhar sobre as águas não afundarei.
Por que Tu estás comigo, estás comigo.

És meu Deus e em Ti confio.  
És meu Deus e em Ti confio!  2x

Do céu, me proteges do mal...

Se eu caminhar pelo fogo...   

És meu Deus e em Ti confio...  2x

E no deserto minha provisão Tu serás,  
Me leva em Teus braços se eu me cansar

És meu Deus e em Ti confio...  2x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio:  Venha O Teu Reino 

Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

http://jd@catedralrio.org.br


ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE”. (Filipenses 4:13)

XXIV RECCC – Ainda temos algumas vagas 
para o REENCONTRO DE CASAIS COM 
CRISTO. Será bênção! Teremos momentos de 
crescimento, de alegria e de lazer para casais 
que já participam do Encontro de Casais com 
Cristo. Nosso preletor será o Dr. Roberto 
Aylmer, no período entre 22 e 24 de outubro 
2021, no Hotel Atlântico Búzios. Participe! 
Invista no seu maior patrimônio: sua família, 
que começa pelo seu casamento. Procure a 
diretoria e aproveite a oportunidade. 

Chorai com os que choram – o ECCC se 
solidariza com a nossa irmã Francis Gonçalves 
em razão do falecimento de seu marido 
Fernando Octávio Toledo da Silva, Casal 
segundo secretário do ECCC. Rogamos a Deus 
que esteja consolando e confortando o coração 
desta família amada neste momento de dor e 
saudade. Nosso consolo é saber que nosso 
irmão Toledo está nos braços do Pai.

Aniversário de Bodas – Aniversário de 
casamento é celebrar as memórias de ontem, 
as alegrias de hoje e todos os planos de 
amanhã. Que esta jornada seja guiada, 
abençoada pelo Senhor e repleta de alegrias, 
conquistas e amor. Feliz aniversário de 
casamento! 

Parabéns casal mentor espiritual do ECCC, 
Luana e Rev. Renato Porpino, nos alegramos 
por mais um ano de vida a dois, comemorado 
no dia 26. Que o Senhor renove o carinho, a 
compreensão e o Amor. Deus os abençoe. Feliz 
aniversário de casamento! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

No domingo passado tivemos a nossa 
primeira reunião do ano. Foi bênção! Se você 
perdeu, não fique triste: no próximo domingo 
teremos a primeira reunião de oração da UPH. 
Marque em sua agenda: dia 7 às 17h30!
Quer conhecer mais os trabalhos da UPH, nos 
procure nas redes sociais:
facebook: encurtador.com.br/cMRUY
Telegram: Canal: https://t.me/uphrio
Grupo: https://t.me/uph_rio
Uma ótima semana a todos!

Movimento Oásis

Parabéns  Maria Olga!!!!!  Fel iz 
aniversário!!! Desejamos que as ricas 
bênçãos do Senhor sejam sempre 
presentes em sua vida e de sua família!!

A nossa primeira devocional de 2021 
está chegando!! A data será em breve 
divulgada, enquanto isso reserve um 
tempinho para orar por este motivo  e 
convide  a todos para estar conosco .

#sociedades e ministérios
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II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a 
observar, viu os ricos lançarem suas 
ofertas no gazofilácio. Viu também certa 
viúva pobre lançar ali duas pequenas 
moedas; e disse: 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: Reina Em Mim 

Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!

Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.

Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Vinde, ouvi, todos vós 
que temeis a Deus, e vos contarei o que 
tem ele feito por minha alma. A ele clamei 
com a boca, com a língua o exaltei. 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. 16-20)

Motivos de Oração

Cântico: Em Teus Braços 
 
Seguro estou nos braços 
Daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve 
repousando em mim.

E se eu passar pelo vale  
Acharei conforto em Teu amor,
Pois eu sei que És aquele 
Que me guarda, me guarda.

Em Teus braços é meu descanso... 2x     

Seguro estou nos braços... 

E se eu passar pelo vale... 

Em Teus braços é meu descanso... 2x     

Recaio em Tua Graça, Recaio de novo em 
Tuas mãos. 4x

E se eu passar pelo vale... 

Em Teus braços é meu descanso... 4x      

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Grandes Coisas

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus, o meu coração está firme; cantarei e 
entoarei louvores." (Sl 57.7).

Congregação: “Desperta, ó minha alma! 
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a 
alva.” (Sl 57.8).

Dirigente: “Render-te-ei graças entre os 
povos; cantar-te-ei louvores entre as 
nações.” (Sl 57.9).

Congregação: “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)

Cântico: Poder e Honra 

Teu reino será para sempre, 
Glória ao Cordeiro de Deus! 2x
Pois Tua palavra é eterna, 
Glória ao Cordeiro de Deus!

Poder e honra, Louvor e glória, 
Sejam ao Cordeiro de Deus.
Todos os povos, tudo que existe, 
Dobre-se diante de Ti.

Toda língua confessará Tua grande glória    
Todo joelho se dobrará em louvor

Tu és exaltado, ó Deus
E Teu reino jamais passará, 

Cordeiro de Deus

Poder e honra…

Toda língua confessará…    

Teu reino será para sempre…  2x    

Toda língua confessará…  2x      

Cântico: O Senhor é Bom

Bendirei ao Senhor pra sempre, 
Proclamarei que o Senhor é bom. 2x

O Senhor reina, reinará em majestade   2x
O Senhor reina, em justiça e em verdade

O Senhor é bom, O Senhor é bom       2x 
Sua misericórdia dura para sempre    

Bendirei ao Senhor...    

O Senhor reina... 2x    

 O Senhor é bom... 2x    

Oração de Adoração



Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO    

Leitura Bíblica
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO E ENVIO
 

Cântico: Maravilhosa Graça

1.Maravilhosa graça! 
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma, 
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO  E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Mas Deus prova o seu próprio 

amor para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores." (Rm 5.8).

Mulheres: “E nós conhecemos e cremos no 
amor que Deus tem por nós. Deus é amor, 
e aquele que permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus, nele.”                
(I Jo 4.16).

Homens: “Nisto é em nós aperfeiçoado o  
amor, para que, no Dia do Juízo, 
mantenhamos confiança; pois, segundo 
ele é, também nós somos neste mundo.”     
(I Jo 4.17).

Dirigente: “No amor não existe medo; antes, 
o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o 
medo produz tormento; logo, aquele que 
teme não é aperfeiçoado no amor. Nós 
amamos porque ele nos amou primeiro.”        
(I Jo 4.18-19).

Todos: “Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.”  (Jo 3.16)

42 HNC –“O Grande Amor de Deus”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE

Leitura Uníssona: “Porque o serviço desta 
assistência não só supre a necessidade 
dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus, visto como, na 
prova desta ministração, glorificam a Deus 
pela obediência da vossa confissão 
quanto ao evangelho de Cristo e pela 
liberalidade com que contribuís para eles e 
para todos, enquanto oram eles a vosso 
favor, com grande afeto, em virtude da 
superabundante graça de Deus que há em 
vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável!”  
(2 Co 9.12-15)

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

  92 HNC –“A Fé Contemplada”.
1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais

Recepção de Membros

III –  CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “De longe se me deixou 
ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno 
eu te amei; por isso, com benignidade te 
atraí. As misericórdias do Senhor são a 
causa de não sermos consumidos, porque 
as suas misericórdias não têm fim; 
renovam-se cada manhã. Grande é a tua 
fidelidade.” (Jr 31.3; Lm 3.22-23).

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“A graça me comprou. A graça me ensinou.
 A graça me prendeu. Agora a graça me possui.” (Stanley Jones)


