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Domingo: 
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).

Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line) 

Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line) 
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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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#liturgias dominicais
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Culto Vespertino - 19h

#ump
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Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

O Deus que vê

“Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui 
formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus 

olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram 
escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e 

determinado, quando nem um deles havia ainda”
(Salmos 139:15-16)

 Visibilidade: é isso o que nossa sociedade mais busca. 
Nas redes sociais, em nossos empregos e, talvez, até em nossas 
atividades na igreja. Ansiamos por sermos vistos, desejados, 
reconhecidos e aplaudidos. Mas, ao mesmo tempo, nós 
determinamos o que é visível. Escolhemos quando, o que e qual 
parte de nós vamos mostrar. De fora, tudo parece perfeito. Afinal, 
por que mostraríamos nossas partes imperfeitas? 
 A cultura da visibilidade cria em nós a sensação de que 
apenas somos valiosos quando somos produtivos. Apenas somos 
amados quando estamos em nossos melhores dias. De fato, nós 
fomos criados para sermos vistos. Mas o reconhecimento externo 
jamais poderá satisfazer esse desejo porque não fomos criados para 
sermos vistos pelo público, mas para sermos vistos, conhecidos e 
amados por Aquele que nos criou. 
 Sim, Deus ama nos ver atuando na igreja. Ele vê o seu 
esforço em seu trabalho e estudos. Ele enxerga a sua dedicação na 
liderança, nos projetos e nas missões. Mas Ele também te vê 
quando está sozinho, após um longo e cansativo dia. Ele também se 
importa quando você está apenas descansando ou assistindo mais 
um episódio da sua série favorita. Para Ele, nós não precisamos - e 
nem conseguimos - ocultar as nossas partes "feias”, imperfeitas ou 
improdutivas. Ele vê suas fraquezas, as suas lágrimas e suas 
vulnerabilidades quando ninguém mais vê. E adivinhe? Ele ainda te 
ama de forma infinita e extraordinária nesses momentos. 
 Vivemos tão focados na necessidade de sermos vistos 
pelos outros, que esquecemos Daquele que nos viu primeiro. Ele 
nos viu e nos criou no invisível do útero de nossas mães. E, ali, Ele 
já nos amava incondicionalmente. Antes que viéssemos a existir. 
Antes mesmo que qualquer um te conhecesse, Ele te viu. Ele ainda 
te vê. E Ele te ama, mesmo quando ninguém mais está te vendo.

Juliana Maia

Fiquem ligados no canal do Youtube da Catedral e nas nossas redes 
sociais para mais detalhes de nossas programações e nosso culto 
jovem!

#ump

17 - Boletim Dominical 

Diretoria:
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#editorial#liderança
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“... Eu vim para que tenham vida, e a tenham 
em abundância ”. (Jo 10.10b)

Jesus é a própria vida! Vida divina que também 
se tornou humana. Como vida humana, ele se 
identificou conosco. Como vida divina ele se fez 
vida em nós. Ele estendeu o seu perfeito amor para 
nós e, num ato aparentemente contraditório, em 
sua morte gerou vida para os que espiritualmente 
estavam mortos! Nele, por sua graça e amor, temos 
plenitude de vida! 

Vida espiritual. “Antes do tempo , eleição; no 
tempo, conversão.”

Éramos nada. Éramos ninguém. Estávamos 
“mortos” espiritualmente. Ele nos deu vida, nos 
vivificou espiritualmente! Nele, deixamos de ser 
“nada" é nos tornamos “algo"; deixamos de ser 
“ninguém" e nos tornamos “alguém"; deixamos de 
ser “mortos" e nos tornamos “vivos"! Vivos além de 
vivos! Em Cristo, Deus nos colocou na agenda 
existência "material". No ato da criação física e da 
existência "espiritual", no ato do "novo 
nascimento". Na conversão. No tempo! A 
regeneração é o começo da participação na vida 
divina, e os seus estágios iniciais ocorrem na vida 
terrena.

“Pois assim como, por uma só ofensa, veio o 
juízo sobre todos os homens para condenação, 
assim também, por um só ato de justiça veio a 
graça sobre todos os homens, para a justificação 
que dá vida!” (Rm 5.18)

Vida Abundante. “No tempo, preparando-nos 
para a eternidade!” 

Há uma fonte de vida inesgotável em Deus. 
Cada vez, em maior abundância, ela flui de Cristo 
na direção dos eleitos, outorgando-lhes energia 
espiritual, transformando-os de dentro para fora, 
promovendo profunda comunhão com Deus, 
crescimento espiritual, o aumento da fé, a 
santificação, a maturidade espiritual, soerguendo-
os para um nível elevadíssimo de vida, a saber, a 
vida “de Deus”. A vida abundante é uma vida cheia 
da graça de Deus!

A vida eterna. “No tempo e para além do 
tempo".

Vida eterna é a vida de Deus plena em nós, vida 
sem fim, para sempre, em glória e na glória na 
presença da Trindade Santíssima! A vida eterna já 
foi implantada na vida dos eleitos, na conversão, e 
será consumada com a volta de Cristo, na 
glorificação! “Estas coisas vos escrevi, a fim de 
saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que 
credes em o nome do F ilho de Deus.” (1 Jo  5.13)

A vida eterna inclui a glorificação do corpo, à 
semelhança do corpo glorificado de Cristo, a 
imortalidade e a santificação plena em Cristo. 
“Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 
Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na 
incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita 
em glória. E, assim como trouxemos a imagem do 
que é terreno, devemos trazer também a imagem do 
celestial. Num momento, num abrir e fechar de 
olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta 
soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 
nós seremos transformados. E, quando este corpo 
corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o 
que é mortal se revestir de imortalidade, então, se 
cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a 
morte pela vitória.” (I Co 15. 42, 49, 52, 54) .

E assim, os eleitos estarão para sempre com o 
Senhor, em santidade total, em alegria plena, em 
Glória imperecível. Estarão vivendo o “para 
sempre" de Deus.

Por isso nós cantamos: “A palavra da Vida”  
1. Fonte da Celeste vida, 
Manifesta o teu poder.
Vivifica os sem alento,
Faze os mortos renascer!
Vida eterna, vida eterna
Nos vieste conceder.
(João Gomes da Rocha – 350 HNC)

“Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã!”

A vida ilimitada em Cristo!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar 
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

19h: Rev. Daivson Torres

Escala de Púlpito de Presbíteros:

06/06: 10h30min: Presb. Peter Tenney 
            19h: Presb. Paulo Raposo
13/06: 10h30min: Presb. Roberto Corrêa 
            19h: Presb. Renan Jardim
20/06: 10h30min: Presb. Ruy Coelho 
            19h: Presb. Roberto Marinho
27/06: 10h30min: Presb. Altair Bazeth 
            19h: Presb. André Lima

Domingo (30.05.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 3A - Culto das 10h30min: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, Amanda 
Casanova, Cátia Cunha, Samuel Co elho, Maria Luisa, Matheus Bimbi.

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, Ricardo 
Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Luiz 
Monteiro, Cláudia Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, Sandra Alves.

Próximo Domingo (06.06.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 1A - Culto das 10h30min: Filipe Agum, João Márcio Jorge Gorne, José 
Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Newton Rodriguez, Cecilia 
Rodriguez, Adrizia Muniz, Aline Gomes, Isabelle Barbosa, Victor Mota.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, José Vinicius, 
Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Beatriz Gorne, Bruno 
Trovão, Ester Trindade, Roberto Marinho, Viviane Mattos, Hannah Duarte.

#notícias gerais

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, 
Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade,  Rev. Evaldo Beranger, Rev. Nélio Quaresma, Maria 
da Luz Borges de Assunção, Lena Leporace, Rev. José de Arimatéia, Diác. Mário Sérgio, 
Rev. Marcos Ocanha.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 31: Deuteronômio 15.7-11 - Aqui para você
Ter 01: Jó 42.1-9 - Maus consoladores
Qua 02: Gênesis 1.26-31 - À imagem de Deus
Qui 03: Salmo 63.1-8 - Relógios noturnos
Sex 04: João 14. 25-31 - Podemos descansar?
Sáb 05: João 1.12 - Encontrando o tesouro
Dom 06: Isaías 35.1-10 - Florescendo no deserto

#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

#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)

#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)

Nesta última quarta,  dia 26/05, 
tivemos a pregação do nosso pastor, 
Rev. Renato Porpino no culto 
evangelístico VOZ DA PRAÇA!
 O VOZ DA PRAÇA é um trabalho 
evangelístico realizado há 10 anos na praça 
da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, 
às quartas-feiras, à noite. Desde o mês de 
abril deste ano, os cultos retornaram na 
modalidade online. Nesta última quarta 
(26/05/21) tivemos a presença do nosso 
pastor, Rev. Renato Porpino, que trouxe a 
palavra! Para maiores informações sobre os 
próximos cultos que virão, por favor enviar 
um e-mail para  e vozdapracarj@gmail.com
nossa equipe terá o maior prazer em 
responder. 

CTM - Centro de Treinamento 
Missiológico

Curso: Escatologia - "A doutrina das 
últimas coisas" 

Ministração: Rev. Antônio José do 
Nascimento Filho, pastor da Igreja 
Presbiterina da Ilha do Governador

Dias: 05 de Junho, das 9h às 11h30min 
             26 de Junho, das 15h às 17h30min.
Conteúdo Programático:

Ÿ Introdução à Escatologia
Ÿ Sinais que precedem o "Final dos 

Tempos"
Ÿ A manifestação do Anticristo.
Ÿ A Grande Tribulação
Ÿ O estado do homem depois da morte
Ÿ A segunda vinda de Cristo
Ÿ A ressurreição dos mortos
Ÿ O Juízo Final.

O Curso fornecerá apostila e certificado aos 
participantes presenciais
Promovido pelo CTM/Catedral Rio
Inscrições: 3916- 3865, 3916-3869
Serão disponibi l izada 100 vagas 
presenciais e haverá transmissão pelo 

Bodas de Ouro: O "sim" reafirmado 50 anos depois! 
 O querido casal Presb. Altair Lauro Bazeth e Dulcinete Reis Bazeth, casou-se em 
29 de maio de 1971, e ontem celebrou bodas de ouro. Cinquenta anos vividos em amor, 
com felicidade, compartilhando carinho, compreensão e afeto, sob as bênçãos de Deus! 
"Um vivendo para o outro e ambos para Deus!" Fruto deste amor, uma linda família foi 
gerada: Alan Vagner Reis Bazeth (filho), Alzira (nora), Christiane Reis Bazeth (filha), Jorge 
(genro), Arthur (Julie- Esposa), Ana Clara, Gabriela e Fernanda. (netos). Diego (Bisneto). 
Família bendita do Senhor. O casal reafirmará o "sim" do amor e fará a troca das alianças no 
culto matutino, com a participação de toda a sua família! Parabéns ao casal, aos filhos, ao 
genro e nora, aos netos e ao bisneto. Felicidade hoje e sempre! "O amor jamais acaba…" 
(1Co 13.8)

Reunião do Conselho
 O conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 2 de junho, à 18 
horas, pelo aplicativo zoom. Pastores e 
Presbíteros estão convocados, e a igreja 
convidada a orar pelos seus líderes 
espirituais. 

mailto:vozdapracarj@gmail.com


#aniversariantes da semana

Hoje: João Victor de Assunção Mesquita Ferreira
Seg 31: Carlos de Carvalho Simon,  Débora Marchito de Lima dos Santos, Presb. 

Henrique João Stutz, Maria das Graças Fernandes, Marly Nery Fazenda Riitano, Sérgio 
Ricardo Coelho,   Sonia Maria Sacramento;

Ter 01: Enedina Moraes dos Santos Chavão, João Marcos Nascimento de Oliveira 
Alvarenga Amaro, João Pedro Vieira de Sá Vendrami, Matheus Freitas Sayão, Renan 
Santiago Rodrigues, Diác. Roberto Rosa de Azeredo,  Thais Lauriano de Sousa Ignácio;

Qua 02: Dominique Melo Mesquita, Elza Barbosa Pimentel, Esther Araujo Dutra Louviz de 
Azevedo, Maria Aparecida P. de A. N. Silva, Yochabel Machado de Souza Correa;

Qui 03: Ana Maria Tavares Pereira Motta, Gabriel Figueiredo Turl Lemos, Lwafu – Patrice, 
Marta Gloria Viana Tiradentes, Samuel Gonçalves Dias, Vera Lucia Rodrigues de Souza; 

Sex 04: Diác. Jerson Costa Ferreira, Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo Cesar 
Cassiano Pereira, Raquel Castilho da Silva;

Sáb 05: Ariel Gomes de Lima, Hilda Silva Nogueira, Janete de Brito Prieto Giffoni, Victoria 
Lima Pessanha, Presb. William Martins Castelano.

#de nascimento
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#de casamento

Hoje: Marta Maria de Jesus Almeida e Pedro Gregorio de Almeida, Christiane Reis 
Bazeth Daudt e Jorge Luiz Sardinha Daudt.

Seg 31: Maurício Pimentel de Oliveira Júnior e Nelia Ferreira Leite Quaresma 
Pimentel;

Ter 01: Bruno Muniz Ramos Polo e Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz;
Qua 02: Carlos Alberto Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribeiro, Luciano Pinto de 

Azevedo e Fernanda André de Freitas Azevedo;  
Sex 04: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso, Diác. Adolfo 

Guilherme Silva Correia e Silvana Floresta do Amaral Silva;
Sáb 05: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinicius Evangelista de Souza Leão.

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

No 4o com Deus
"Porque: Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!"  (Romanos 10:13-15)
 Mais de 80 irmãos e amigos 
estiveram conosco em BURACO NEGRO no 
último domingo, com o Rev. Evaldo 
Beranger e com o Doutor em Astronomia 
Rodney Gomes, Presb. da Igreja do Grajaú. 
Foram momentos de crescimento, ricos e 
abençoados.
 Como o mundo saberá do 
Evangelho de Jesus se não falarmos dEle? 
Faltou você, mas ainda dá tempo! Entre no 
link abaixo e curta o Canal para que a 
Mensagem seja divulgada com maior 
relevância:

encurtador.com.br/mrwR4

 P r e p a r e - s e :  A L I E N  e s t á  
chegando!!
"No 4o com Deus, o melhor lugar para se 
estar".

ECOS da Catedral
 Nossos  pequenos  grupos  
seguem.  Cresc imento  cons tan te .  
Comunhão abençoada. Aproveite o início 
de uma nova semana e planeje estar 
conosco em nossas reuniões virtuais. 
Garantimos que você  vai se surpreender. 
Nosso contato é 98193.9584.

Bodas de Ouro: O sim continua sim!
 O distinto casal Paulo Roberto de 
Melo e Lídia Gonçalves Polo de Melo, 
casou-se em 30 de maio de 1971, na 
Catedral Presbiteriana do Rio, em 
cerimônia oficiada pelo Rev. Amantino 
Adorno Vassão, e Lígia Jardim, sua irmã, foi 
sua daminha de honra no casamento. Hoje, 
no culto matutino, o casal e família 
celebram bodas de ouro e trocam as 
alianças. Um amor sólido e maduro que tem 
trazido muita alegria ao casal, gerando uma 
filha, Alessandra, esposa de Édson Couto. 
Parabéns ao nobre casal, à filha, ao genro e 
aos netos. Desejamos muita alegria hoje e 
felicidade sempre!
"As muitas águas não poderiam apagar o 
amor nem os rios afogá-lo…" (Ct 8.7)



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Continuando o 

compromisso de estarmos juntos orando por 

este momento que estamos vivendo, na 

próxima segunda-feira, dia 31/05/2021, às 

19h30min, a Junta Diaconal se reunirá de 

forma on-line pelo aplicativo ZOOM. O link 

(ID da reunião) será disponibilizado no 

grupo de WhatsApp Junta Diaconal.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 

definido por uma comissão de especialistas 

para que os membros e visitantes possam 

participar dos cultos presenciais e demais 

programações da Igreja de forma segura e 

responsável. Cabe à Junta Diaconal a 

manutenção da ordem no Templo e o 

cumprimento de todos os procedimentos de 

segurança pelo COVID-19, e isto com todo 

zelo e amor pela sua vida. Contamos com a 

compreensão, apoio e respeito de nossa 

Igreja no cumprimento de nossa missão. 

Lembrando que o uso de 

máscara cobrindo boca e 

nariz é obrigatório durante 

todo o culto!

Fale Conosco - Pedimos 

que quaisquer assuntos, 

cor respondênc ias  ou  so l ic i t ações  

relacionadas à Junta Diaconal, sejam 

realizados através do nosso e-mail oficial:

 jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Não perca! – Dia 5 de junho, sábado, às 

10h, pelo Zoom, "Mãe em qualquer local 

independente dos desafios". Esse tema terá 

como convidada especial a missionária 

Marcelle Aureliano. Reserve em sua agenda.

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 

de Janeiro se reúne  para orar.  Toda 

segunda-feira,  às 8h, pela Plataforma Zoom.  

Comece a semana em oração.

#sociedades
e ministérios
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Reunião de  Oração - Toda terça-feira, às 

9h, a SAF Rio se reúne para orar. Neste mês 

do Lar estaremos orando pelas famílias. 

Venha orar e sinta as bênçãos do Senhor 

sobre você e sua família. Depois é só 

agradecer.

Reuniões Departamentais - Veja com sua 

coordenadora o dia da reunião do seu depto. 

e participe. Reuniões feitas pela plataforma 

Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir a 

Palavra e rever as amigas. Uma tarde 

edificante.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Seu porto seguro, onde está?” 

(Provérbios 1:33)

Conferência Abrigo – Hoje à noite será o 

último dia desta conferência, que desde 

sexta-feira tem sido transformadora para as 

nossas famílias! Teremos transmissão ao 

vivo pelo canal do YouTube da igreja. Sua 

família nos braços do Senhor!

Reunião mensal - Na última terça-feira 

tivemos uma reunião abençoada com a 

palavra do Lic. Daniel Jardim. Não perca as 

próximas!

XXIV RECCC – Ocorrerá no Hotel Atlântico 

Búzios, nos dias 22, 23 e 24 de outubro 

2021, com o preletor Dr. Roberto Aylmer. 

Para maiores informações, procure a 

Diretoria.

Aniversário de Bodas – Que o respeito e a 

admiração sejam regados e cultivados todos 

os dias! Que esse amor dure para sempre, e 

nunca falte paz, alegria, e, principalmente, a 

presença do Senhor! Parabéns por mais um 

ano!
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IV – FAMÍLIA EM EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Presb. Newton Alvarez

Coral Edineia Bastos
Mensagem: Rev. Deivson Torres

V – FAMÍLIA SERVINDO AO SENHOR 

Cântico: Teus Olhos 

Teus olhos revelam que eu    
Nada posso esconder
Que não sou nada sem Ti, 
Ó fiel Senhor!

Tudo sabes de mim 
Quando sondas o meu coração.
Sei que tudo podes ver, bem dentro de mim.

Leva minha vida, a uma só verdade;
E quando me sondas, nada posso ocultar.

Sei que a Tua fidelidade 
Leva a minha vida mais além
Do que eu possa imaginar.

Sei que não posso negar 
Que os teus olhos sobre mim
Me enchem da Tua paz

Teus olhos revelam que eu...

Leva minha vida...

Sei que a Tua fidelidade... 2x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Meu Abrigo 
O Senhor é minha luz e salvação, 
Não temerei, eu não temerei.
Minha força em dias de tribulação,  
Não temerei, eu não temerei.

Meu coração firmado está, 
Em ti, ó Deus, libertador meu!
Eu viverei só para Ti,    
Proclamarei Teu nome pra sempre.

Tu És Meu abrigo, minha torre forte,
Rocha que me salva, meu lugar seguro.
Sei que Tu me amas, e eu também te amo.
Encontrei descanso para minha alma em Ti.

O Senhor é minha luz e salvação...   
 
Meu coração firmado está...  
 
Tu És Meu abrigo...   2x     
 
O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de 
angústia.   4x

Tu És Meu abrigo...   2x

“A sua posteridade será conhecida entre as nações, os
 seus descendentes, no meio dos povos; todos quantos os virem os 

reconhecerão como família bendita do Senhor. ” (Is 61.9)



UPH - União  Presbiteriana de Homens

Na semana que vem teremos reunião de 

oração da UPH. Convido você a estar 

conosco no domingo que vem, às 17h30 

pelo Zoom. Fique atento às redes sociais!

Grupo da UPH-Rio no 

facebook: 

https://www.facebook.com

/groups/11265147440604

36/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Corrigindo o boletim de domingo 

passado, dia 23/5, a próxima devocional 

presencial ainda não tem data, ou seja, 

estaremos apenas nas devocionais on-line 

todo domingo as 17h no Zoom, até segunda 

ordem. Contamos com a sua presença!

Acompanhe-nos em nossas redes 

sociais para ficar por dentro se todas as 

nossas programações. É lá onde divulgamos 

de forma mais intensa e detalhada os nossos 

encontros.

Para mais informações: Instagram (upa.rio), 

facebook (UPA - Rio) ou email 

(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis

Reunião de oração: No dia 31/05/21 às 

19h30min, pelo aplicativo Zoom, teremos a 

reunião de oração. Na ocasião desfrutaremos 

de um ambiente de comunhão e intercessão. 

Ore, divulgue e participe!

Agenda Junho: 

13/06 - Devocional - 16h 30min;

14/06 - Curso - 19h 30min;

21/06 - Curso - 19h 30min;

28/06 - Reunião de Oração - 19h 30 min

#sociedades e ministérios
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II –FAMÍLIA EM CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que 
tu provas os corações e que da sinceridade 
te agradas; eu também, na sinceridade de 
meu coração, dei voluntariamente todas 
estas coisas; acabo de ver com alegria que 
o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas 
voluntariamente. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos. ” 
(1 Cr 29.17 e 14) 

Cântico: Eu e minha casa
 

Quero consagrar meu lar a Ti, 
O nosso futuro para Te servir. 
Com toda a minha força e entendimento       
Quero dedicar o meu lar a Ti!               
 

Eu e minha casa serviremos a Deus!      
Eu e minha casa serviremos a Deus!
Eu e minha casa serviremos a Deus, 
Com alegria!
 
Será abençoada minha descendência,
Frutificará à sua presença. 
Como bom perfume meus filhos irão 
Perfumar todas as nações! 
          
Eu e minha casa serviremos a Deus...

Oração de Consagração

Pastorais

Palavras do Casal Presidente do ECCC: 
Cláudia Freitas Santos e Presb. Luis 
Alberto Santos.

III – FAMÍLIA EM ORAÇÃO

Dirigente: “Por esta causa, me ponho de 
joelhos diante do Pai, de quem toma o 
nome toda família, tanto no céu como 
sobre a terra,” (Ef 3. 14-15).

Congregação: “Ora, àquele que é poderoso 
para fazer infinitamente mais do que tudo 
quanto pedimos ou pensamos, conforme 
o seu poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, por 
todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém!” (Ef 3. 20-21).

Motivos de Oração

Cântico: Fervente oração
 

1. Em fervente oração, vem o teu coração,   
Na presença de Deus derramar.
Mas só podes fluir o que estás a pedir      
Quando tudo deixares no altar.

Quando tudo perante o Senhor estiver    
E todo o teu ser ele controlar.

Só, então, há de ver, 
Que o Senhor tem poder,   

Quando tudo deixares no altar!

2. Maravilhas de amor te fará o Senhor
Atendendo à oração que aceitar.
Seu imenso poder, te virá socorrer,
Quando tudo deixares no altar!

3. Se orares, então, sem o teu coração
Ter a paz que o Senhor pode dar.
É que Deus não sentiu que tua alma se abriu,
Tudo, tudo, deixando no altar!

Oração Silenciosa e Oração Audível
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Pre lúdio : Deba ixo  de  Tuas  Asas  

Senhor, meus olhos estão postos em Ti.
Minha vida é oferecer louvores a Ti.
Ainda que falte o pão, 
Que me falte o fruto,
Em tua presença firme eu estarei!

Debaixo de Tuas asas 
Há esconderijo.
Há abrigo pra mim eu sei, 
Pois Tu és o meu refúgio.
Debaixo de Tuas asas 
Há esconderijo. 
Há abrigo pra mim eu sei 
Meu castelo forte, não temerei!
    
Senhor, meus olhos estão postos em Ti... 

Debaixo de tuas asas há esconderijo... 2x

Debaixo de Tuas asas há esconderijo.
Há abrigo pra mim eu sei 
Pois Tu és o meu refúgio.
Debaixo de tuas asas 
Há esconderijo.
Há abrigo pra mim eu sei.   2x                 
Meu castelo forte, não temerei!  

 I –FAMÍLIA EM ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Tributai ao Senhor, filhos de 

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

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

Homens: “Tributai ao Senhor, ó famílias dos 
povos, tributai ao Senhor glória e força. ” 
(Sl 96.7). 

Dirigente: “Tributai ao Senhor a glória devida 
ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos 
seus átrios. ” (Sl 96.8). 

Todos: “Adorai o Senhor na beleza da sua 
santidade; tremei diante dele, todas as 
terras. ” (Sl 96.9)

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  

Oração de Adoração
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO
 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Vinde, cantemos ao Senhor, com 

júbilo, celebremos o Rochedo da nossa 
salvação.” (Sl 95.1).

Mulheres: “Saiamos ao seu encontro, com 
ações de graças, vitoriemo-lo com 
salmos.” (Sl 95.2).

Homens: “Porque o Senhor é o Deus 
supremo e o grande Rei acima de todos os 
deuses.” (Sl 95.3).

Dirigente: “Nas suas mãos estão as 
profundezas da terra, e as alturas dos 
montes lhe pertencem.” (Sl 95.4).

Todos: “Dele é o mar, pois ele o fez;   obra de 
suas mãos, os continentes.Vinde, 
adoremos e prostremo-nos;   ajoelhemos 
diante do Senhor, que nos criou.”                         
(Sl 95. 5-6).

19 HNC – “Rei Sublime”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

 GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Cumprirei os meus votos ao Senhor, na 
presença de todo o seu povo.... De tudo 
quanto me concederes, certamente eu te 
darei o dízimo.” (Sl 116. 12 e 14; Gn 28. 
22b).

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

Oração de Consagração

Pastorais

Cerimônia de Bodas de Ouro: Presb. Altair 
Lauro Bazeth e Dulcinete Reis Bazeth

III – CONTRIÇÃO

 COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações. Confessai, 
pois, os vossos pecados uns aos outros e 
orai uns pelos outros, para serdes 
curados. Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo. ” (At 2.42; Tg 5.16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Cerimônia de Bodas de Ouro: Paulo 
Roberto Melo e Lídia Polo Melo

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Ne 5. 1-19 
                        Presb. Olympio Bezerra 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema da Série: “Edificação, o 
Caminho da Maturidade.”

V – DEDICAÇÃO 

 SERVIÇO COM ALEGRIA 

Cântico: Oferta de Amor

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.

Quero minha vida a Ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra Te adorar 
Foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em Teu coração.

E que cada dia 
Eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Ensina-nos, Senhor, a disciplina da paciência, 
pois esperar costuma ser mais difícil que trabalhar. ”

(Peter Marshall).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões


