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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
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“... Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria 
vem pela manhã.” (Sl 30. 5b)
 O vocábulo chorar vem do latim 
“prorare.” Significa verter ou derramar lágrimas. 
Por extensão semântica, exprimir tristeza, dor, 
etc., com gemidos e soluços, acompanhados ou 
não de lágrimas.

O choro faz parte da vida humana e a 
marca ao longo de sua existência! Ao nascer, 
choramos, iniciando a nossa trajetória no 
mundo. No “vale de lágrimas” da vida, vertemos 
nossas próprias lágrimas e choramos nossos 
próprios choros.  Não existe uma só pessoa que 
já não tenha chorado na história da humanidade. 
Seria uma anomalia, algo antinatural.

Estamos vivendo um momento muito 
doloroso e choroso na história do mundo.  
Choro de dor pelo acometimento do Covid 19. 
Choro de profunda tristeza e saudade por 
aqueles que partiram e dilaceraram o nosso 
coração.  Choro pelos que se foram e pelos que 
nem chegaram.  Choro pelos que estão 
enfermos e saudade provocada pelo 
distanciamento social.  O choro faz parte do dia a 
dia e tornou-se companhia em nossa solidão!

Mas Deus, que é especialista em 
enxugar lágrimas, não nos esqueceu, não está 
alheio ao lacrimejar dos nossos olhos nem à 
tristeza do nosso coração.  O salmista faz uma 
declaração de fé: “...mas a alegria vem pela 
manhã.”

Há a realidade do choro, mas existe a 
certeza da intervenção divina para solucionar o 
problema, promover a cura, suprir a 
necessidade, consolar profundamente o 
coração!  A noite pode ser longa, as lágrimas 
podem ser abundantes, mas temos a certeza que 
a manhã virá, fazendo brilhar o sol da esperança!

As lágrimas enxugadas apontam para 

a providência divina, estabelecendo comunhão 
profunda, produzindo quietude e conformação 
com a vontade de Deus, gerando paz perfeita e 
incircunstancial ,  aquietando a alma,  
sossegando o coração!

Deus  t r a t a  do  nosso  cho ro  
individualmente. Não somos um número para 
Ele.  Ele nos ama, e, em seu Filho, que também 
chorou como “verdadeiro homem”, usa seu 
“lenço de misericórdia” para enxugar nossas 
lágrimas!

Chorar é humano; estancar o choro é 
divino.  Sofrer é natural; tirar o sofrimento é 
sobrenatural.  Dor, tristeza e lágrimas 
caracterizam o ser humano; suplantar a dor, 
implantar a alegria, enxugar as lágrimas estão na 
agenda do Deus da providência!

No encontro triste e trágico que Cristo 
teve com Marta e Maria, por ocasião da morte de 
Lázaro, como “verdadeiro Deus” Ele o 
ressuscitou, enxugou suas lágrimas e estampou 
em seus rostos um sorriso de vida.  Cristo 
restaura a vida e a alegria nos corações!

O Cristo ressurreto, encontrou Maria 
Madalena chorando, e perguntou qual o motivo 
do seu choro.  E ela respondeu: “porque levaram 
o meu Senhor, e não sei onde o puseram”. Jesus 
a chama pelo nome, ela o reconhece e para de 
chorar.  Seus olhos espirituais se abriram e seus 
olhos físicos tiveram as lágrimas enxugadas.
 Quando Cristo voltar e nos levar ao 
reino eterno, à Glória Celestial, todas as nossas 
lágrimas serão enxugadas para sempre.

 Viva a noite de choro com fé,
 na esperança da manhã da alegria 
 em Deus.

O CHORO NÃO É PARA SEMPRE!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar 



#notícias gerais

Presb. Gelbson Veloso Improta:   
 Um Príncipe convocado ao Reino Eterno do Pai.
No dia 21 de maio, aprouve ao Senhor chamá-lo à sua 
presença para viver eternamente ao seu lado. Um servo de 
Deus dedicado e consagrado a Ele, homem íntegro e que 
amava profundamente a sua família. Na área secular, o Presb. 
Gelbson era militar reformado (Capitão de Fragata da 
Marinha), cirurgião dentista.  Na área eclesiástica, foi 
Presbítero na Igreja Presbiteriana Independente, tornou-se 

membro da Catedral em 23   de outubro de 1991, era Presbítero Emérito, exercendo 
mandato, e relator da Comissão de Eleição na IPRJ.
 Deixa profunda saudade no coração da amada esposa Gláucia Silveira Moreira 
Improta, dos amados filhos Glaubson Moreira Improta e Gélcia Moreira Improta, e dos três 
queridos netos. A Igreja, consternada com o seu falecimento, solidariza-se com a família, 
manifesta o seu amor e carinho a ele, e pede o consolo e o conforto que vêm de Deus para 
sua família.  Deste homem de Deus, à semelhança de Paulo, pode-se afirmar: “Combati o 
bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas 
também a todos quantos amam a sua vinda.”  2 Tm 4. 7-8

“A Terra perde um homem de Deus;
O Céu ganha um súdito do Reino!”

60 anos de casamento: O diamante como o troféu do amor. 
 O querido casal Edno Gonzaga Alves e Marlene Mandarino Alves completou 60 
anos de matrimônio, feliz e abençoado, na presença de Deus, que os uniu pelos laços do 
amor! O casamento do casal aconteceu em 1 de junho de 1961, oficiado pelo Rev. 
Amantino Adorno Vassão. A celebração das bodas de diamante ocorreu dia 1 de junho de 
2021, on-line, oficiada pelo Rev. Renato Porpino. 

“Elo de ouro (e brilhante)! És a esperança 
De horas risonhas e calmas.
Felizes dos que, na aliança, 
Acham a aliança das almas.”
(Bastos Tigre)

 Desejamos vida longeva ao casal para continuar vivendo este amor maduro! 
Parabéns! “As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo...”                              
(Ct 8.7)



Cultos Presenciais – Ocupação do Templo com toda segurança

 

 Meus irmãos, conforme o nosso protocolo de segurança e prevenção ao Covid-19, 
devemos manter em todo tempo o uso correto da máscara facial e também o distanciamento 
social. Foi realizado um planejamento de ocupação do Templo que assegure o distanciamento 
adequado e, ao mesmo tempo, permita uma lotação dentro dos limites estabelecidos pela 
Prefeitura do RJ, que hoje está em 50% da capacidade máxima.
 Precisamos da compreensão e participação de todos na correta ocupação dos 
bancos do Templo, de modo a garantir o distanciamento e permitir que outros irmãos possam 
também participar dos Cultos Presenciais, destacando:

 1) Bancos Laterais: ocupação por no mínimo 2 pessoas juntas e no máximo por 
3 pessoas juntas. Quando 1 pessoa senta sozinha num banco lateral ela impede que 
1 casal ou família com 3 pessoas possam participar do Culto.

 2) Bancos Centrais: ocupação por no mínimo 2 pessoas sozinhas (uma em 
cada extremidade), e por 3 pessoas, sendo 2 juntas e 1 sozinha (2 juntas em uma 
extremidade e 1 sozinha na outra extremidade). Ocupação máxima de 4 a 6 pessoas 
juntas.
 Agindo conforme o Protocolo e as orientações da Equipe de Recepção, todos 
poderemos participar do Culto com alegria, segurança e paz, conscientes de nossa 
responsabilidade e zelo sobre a vida do nosso próximo.



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 07/06/2021, 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 assunto, 
c o r r e s p o n d ê n c i a s  o u  
solicitações relacionadas à 
Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso 
e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Feminina Auxiliadora 

Plenária da SAF: Na próxima quinta-feira,  dia 
10/06, às 14h30min, pelo App Zoom.  Teremos 
momentos especiais  de comunhão e alegria. 
Participe! Não  esqueça  o gostoso lanchinho! 
Até  lá!

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

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

#sociedades
e ministérios
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ECCC  - Encontro de Casais com Cristo

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

“Seu porto seguro, onde esta�?” 
(Provérbios 1:33)

Conferência Abrigo – No último final de 
semana estivemos envolvidos na realização 
desta primeira conferência da Igreja para as 
famílias. Recebemos palavras encorajadoras, 
de edificação e abrigo! Presente de Deus! 
Agradecemos àqueles que puderam contribuir 
e participar conosco! Que nossas famílias 
permaneçam firmes nos braços do Pai!

Família com Propósito - Na próxima terça-
feira, às 20h, teremos uma live com a 
Missionária Edméia Willians pelo Instagram 
do ECCC. Participe, pois, será abençoador!

Dia dos Namorados – Teremos um sorteio 
especial para este dia e vocês não podem 
perder! Acompanhem-nos pelo nosso 
Instagram onde divulgaremos como participar.

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 – Feliz aniversário de 
casamento! Dia de celebrar mais um ano de 
amor, de votos de alegria, respeito e 
comprometimento. Que a felicidade a dois seja  
sempre presente em suas vidas!

5 - Boletim Dominical 



UPH - União Presbiteriana de Homens

Como tradicionalmente acontece em todos os 
primeiros domingos do mês, hoje teremos 
Reunião de Oração da UPH. Será às 17h30min 
pelo Zoom. Informações de acesso nas 
divulgações nas redes sociais.
Neste sábado (12/06) teremos mais uma 
edição do encontro da Federação de Homens: 
"Oportunidades em tempo de mudança." O 
convidado desta edição será o nosso querido 
presbítero Olympio. Começa às 10h. Fique 
atento às divulgações.
Grupo da UPH-Rio no 
facebook: 
https://www.facebook.com/g
roups/1126514744060436/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

A nossa Devocional presencial já tem data! 
Será dia 19/6, um sábado, às 17h30min. 
Lembre-se de confirmar sua presença no grupo 
da UPA ou com algum membro da nossa 
diretoria. Esperamos você lá conosco!

Além de termos nossas Devocionais 
presenciais, nos finais de semana temos 
também de forma online, nos domingos, às 

17h, pelo Zoom. Os links sempre são 
disponibilizados em nossos grupos. Também 
podem ser adquiridos com algum membro da 
diretoria. Venha participar com a gente; está 
sendo uma bênção!

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

Parabéns pra você! Querida Elza Pimentel, o 
Movimento Oásis agradece a Deus pelo 
privilégio de comemorar com você mais um 
ano de vida. Que Deus a abençoe ricamente e 
derrame bênçãos sobre sua amada filha Helen 
e toda a sua família. Felicidades!!!!

Devocional: Contamos com a sua presença! 
Dia 13 de junho, às 16h30min. Reserve esta 
data!

Curso: Em junho teremos, nas segundas-
feiras, a continuação do curso “A História dos 
Hebreus”, ministrado pelo nosso mentor Rev. 
André Albuquerque e você não pode faltar. 
Convide os amigos, pois esta é mais uma 
oportunidade de evangelização. Acesso pelo 
link, para o aplicativo Zoom, nos grupos; caso 
não tenha, telefone para (21) 99214-7577.

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 





8 - Boletim Dominical 

Prelúdio

 I –ADORAÇÃO AO CORDEIRO VENCEDOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, ” (Hb 1.1).

Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo.” (Hb 1.2).

Homens: “Ele, que é o resplendor da glória e 
a expressão exata do seu Ser, sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, 
depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da 
Majestade, nas alturas. ” (Hb 1.3).

Dirigente: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o 
mesmo e o será para sempre.” (Hb 13.8).

Todos: “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos 
a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é 
o fruto de lábios que confessam o seu 
nome. Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (Hb 13.15; 
Rm 16.27).

47 HNC – “Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO AO LEÃO DE JUDÁ

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) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

61 HNC – “Ações de Graças”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Ne 6. 1-19 
          Presb. Peter Tenney 
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema da Série: 
“Edificação, o Caminho 

da Maturidade.”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO
PELA MEDIAÇÃO DO FILHO DE DEUS

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o 
Filho de Deus, como grande sumo 
sacerdote que penetrou os céus, 
conservemos firmes a nossa confissão. 
Porque não temos sumo sacerdote que 
não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; antes, foi ele tentado em todas 
as coisas, à nossa semelhança, mas sem 
pecado. Acheguemo-nos, portanto, 
confiadamente, junto ao trono da graça, a 
fim de recebermos misericórdia e 
acharmos graça para socorro em ocasião 
oportuna. ” (Hb 4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico: Foi no Calvário

Há momentos. 
Em que as palavras não resolvem,  (bis)
Mas o gesto de Jesus. 
Demonstra amor por nós. 

Foi no Calvário, Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar!   

Aqui no mundo, as desilusões são tantas, 
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar! 

Ministração do Vinho

Cântico: Calmo, Sereno e Tranquilo

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador!
Só com ele ganhei a vida eterna com Deus.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador!
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.

VI – DEDICAÇÃO AO REI DOS REIS

Cântico: Te Agradeço

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser!

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Só em Cristo 
 
1. Só em Cristo posso confiar,
É minha força, luz, canção.
Lugar seguro nele achei,
Rocha que não se abala.
Que grande amor em Cristo há,
Profunda paz posso encontrar.
Consolador, meu tudo, enfim
Nele eu vou permanecer.

4. Não há mais culpa ou medo atroz,
Esse é o poder de Cristo em mim.
Por toda minha vida aqui
Ele será meu guia, enfim.
Nenhum poder do inferno irá
Das suas mãos me afastar,
Até voltar ou me chamar,
Em Cristo vou permanecer.

 I –ATO DE ADORAÇÃO

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

santuário; louvai-o no firmamento, obra 
do seu poder. Louvai-o pelos seus 
poderosos feitos; louvai-o consoante a 
sua muita grandeza.” (Sl 150. 1-2).

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

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

Dirigente: “Louvai-o com címbalos sonoros; 
louvai-o com címbalos retumbantes.”                 
(Sl 150. 5). 

Todos: “Todo ser que respira louve ao 
Senhor. Aleluia!” (Sl 150.6).

Cântico: Quão Formoso És
 
Quão formoso és, Rei do universo,
Tua glória enche a terra e enche os céus!
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida, Senhor!

Maravilhoso é estar em Tua presença,
Maravilhoso é poder Te adorar.
Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes,
Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Enriquecendo-vos, em 
tudo, para toda generosidade, a qual faz 
que, por nosso intermédio, sejam 
tributadas graças a Deus. Porque o serviço 
desta assistência não só supre a 
necessidade dos santos, mas também 
redunda em muitas graças a Deus.”              
(2 Co 9.11-12).

Cântico: Consagração
 
Ao Rei dos reis consagro. 
Tudo o que sou,
De gratos louvores transborda o meu coração.



A minha vida eu entrego
Nas Tuas mãos, meu Senhor,
Pra Te exaltar com todo meu amor.

Eu Te louvarei conforme a Tua justiça
E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo!

Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as Tuas obras.
Pois por Tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há!

Toda terra celebra a Ti 
Com cânticos de júbilo,
Pois Tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus!
E o louvor ao Rei Jesus!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “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."(Sl 66. 16-18).

Congregação: “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. 19-20)

Motivos de Oração

Cântico: Doce nome
 
Só de ouvir Tua voz
E sentir Teu amor,
Só de pronunciar o Teu nome:
Os meus medos se vão,
Minha dor, meu sofrer,
Pois de paz Tu inundas meu ser!

Jesus, que doce nome
Que transforma em alegria 
O meu triste coração.
Jesus, só o Teu nome
É capaz de dar ao homem
Salvação!

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 3. 1-7 
                        Presb. Paulo Raposo

Cântico: O Espírito de Deus Está Aqui

O Espírito de Deus está aqui
Operando em nossos corações,
Trazendo Sua vida e poder,
Ministrando Sua graça e amor.

Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livre são.
Os enfermos e doentes são sarados,
Pois o Espírito de Deus está aqui.
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Pai, eu quero contemplar 
Tua glória e majestade.
Pai, eu quero Te adorar
Em espírito e em verdade.

Não apenas no átrio,
Ou no santo lugar,
Eu quero Te entronizar 
Entre os querubins!

Oh! Leva-me à sala do trono
Pelo novo e vivo caminho,
Pelo sangue de Jesus, 
Excelso sumo sacerdote.

Oh! Leva-me à sala do trono
Pra Te adorar, Senhor!

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema da Série: “Inabalável, a 
esperança do povo de Deus. ”

V – ATO DE DESPEDIDA 

Cântico: Estrela da Manhã
 
És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em Tuas mãos está todo vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.

A verdade é Tua Palavra,
E não podes mentir,
Por isso estamos aqui.

Te louvamos, ó Senhor,
Pelo Teu imenso amor.
Manifesta o Teu perdão e poder,
E assim vamos Te adorar
Para sempre,
Pra sempre, ó meu Deus!

Bênção Apostólica
Amém Quintuplo
Poslúdio: Viajar

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Claudia Cristina Silva Alves, Washington Luiz Pereira da Silva;
Seg 07: Vanessa Corbage Engelberg;
Ter 08: Marcelo Luis Mendes Soares da Silva, Tânia Mara Duarte Cabral de Souza, 

Thiago Henrique de Souza Andrade, Vera Regina Borges de Azeredo;
Qua 09: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Manuela Morais 

Abdo, Nazira Araujo França, Newton Rebouças Galvão, Tania Maria Batista;  
Qui 10: Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino;
Sex 11: Bruno Freitas Santos, Elenir Avillez do Amaral;
Sáb 12: Alzira Gomes de Sá, Eliana Maria Mesquita Barros, Igor Coutinho 

Machado, Maria Antonia Ribeiro Santos, Rebeca Lima de Aquino, Presb. 
Roberto Corrêa.

#de nascimento
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#de casamento

Hoje: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi;
Seg 07: Felippe Benevenuto Emmer de Albuquerque e Renata Célia Oliveira 

Emmer de Albuquerque;
Ter 08: Diác. Tiago de Melo Trindade e Carolina Seixas Moreira Trindade, 

Josué Araujo Dutra Louviz de Azevedo e Brenda de Araujo;
Qua 09: Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco;
Qui 10: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos 

Carvalho;
Sex 11: Maria da Guia Silva Lima e Walber de Andrade Lima, Presb. Iaco Lobo 

de Souza e Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza.

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

10h30min: Rev. Renato Porpino

19h: Rev. Isaías Cavalcanti

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 (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 1B- 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.

Próximo Domingo (13/06/2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 2B - Culto das 10h30min: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo 
Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Jorge Apocalypses, Gabriel Freitas, 
Matheus Nogueira, Mariana Abdo, Elionora Pinto, Lucio Maia, Leonardo Gomes.

Sub Equipe 2A- Culto das 19h: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, 
Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Charles Mattos, André Lima, Odete Tavares, 
Gabriella Santi, Isabela ,Priscila Marques.

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, Rosane Regis (Mãe do Lucas Regis), Rute Villon, Ignez Fajardo.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 07: Salmo 19. 1-4 – Não perca a chance
Ter 08: Eclesiastes 1. 3-11 – Derrubando os pinos
Qua 09: Efésios 6. 16-20 – A oração de Ana 
Qui 10: Provérbios 11. 23-31 – Compartilhando as fatias
Sex 11: Atos 2. 1-12 – Deus de todas as pessoas
Sáb 12: Isaías 25. 1-9 – Removendo a nuvem
Dom 13: 1 Pedro 2. 4-10 – Apenas um menino cigano

#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)



#liderança
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O que tem ocupado o seu coração? Nesses tempos de pandemia, qual 
tem sido o seu pensamento?

Durante esse tempo de pandemia, assim como muitas pessoas, eu enfrentei muitos 
problemas de ansiedade e desânimo. A princípio, pensávamos que logo logo isso 
iria passar. Eu estava certa de que isso passaria rápido, que era questão de pouco 
tempo e que Deus não deixaria as coisas assim por tanto tempo: caos da saúde, 
famílias sofrendo perdas, desemprego, notícias ruins a todo tempo. Então, coloquei 
a expectativa de que isso logo acabaria e logo teria minha rotina de volta. Porém 
passado o tempo, as expectativas iam sendo frustradas. Comecei a me questionar 
por que Deus não acabava logo com essa pandemia. E isso foi afetando minha vida 
espiritual. Um desânimo foi tomando conta de mim e eu parei de orar, de pedir, de ler 
a Bíblia e passei um tempo em total silêncio. Nesse período, li um livro que falou 
muito ao meu coração chamado “Deuses Falsos” do Tim Keller. Esse livro me fez 
enxergar que Deus não estava sendo suficiente na minha vida e que eu estava 
tornando algumas coisas da minha rotina “deuses”. Nós sempre enxergamos a 
idolatria de outras formas. É muito comum associarmos a adoração a imagens, a 
pessoas que se curvam diante de estátuas, porém o livro mostrou o quanto o nosso 
coração é uma fábrica de deuses. Qualquer coisa pode virar um ídolo, até mesmo 
coisas do seu dia a dia que você não enxerga como ídolo. Percebi que a saudade da 
minha rotina, da minha vida antes da pandemia, estava ocupando mais meu coração 
do que Deus. Em deuses falsos, Timothy Keller mostra que depositamos nossa fé em 
coisas que, mais tarde, se transformam em pequenos deuses a nos controlar, 
incapazes de nos dar aquilo de que realmente precisamos e, assim, gerando 
frustração. O que é um ídolo? “Qualquer coisa mais importante que Deus para você, 
que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que 
você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão 
central e essencial para sua vida, é um deus falso”, caso você o perca, sua vida 
dificilmente parecerá ser digna de ser vivida. “O ídolo tem uma posição de controle 
em seu coração ao ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua 
paixão e energia, seus recursos emocionais e financeiros sem nem pensar 2 vezes.” E 
era isso que acontecia comigo. Eu estava colocando uma expectativa tão grande na 
volta da minha rotina, na convivência com meus amigos e me frustrava pelas minhas 
expectativas não serem atendidas. E por mais que tenhamos a certeza de que Deus é 
soberano e que sabe o que é melhor para a nossa vida, os ídolos nos dão a falsa 
impressão que estamos no controle. Podemos identificá-los quando observamos 
nossos próprios pesadelos. O que mais tememos perder? Fazemos de tudo para não 
perdermos nossos deuses como uma forma de ter “controle”, manter uma área da 
nossa vida sempre segura. Os ídolos nos dominam e os mantemos a fim de que 
nossa vida faça sentido. Enxergamos que a nossa vida só faz sentido se estiver tudo 
“ok” com esses ídolos da nossa vida. “O que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa 
que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, é controlada 
por quem ela busca agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados 
pelo Senhor da nossa vida”. Em Romanos, Paulo escreveu que uma das piores 
coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-las ao desejo ardente de seus 
corações (Rm 1.24-25), porque nosso coração converte esses desejos em ídolos. 
“Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu 
próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si; pois eles mudaram a verdade 
de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é 
bendito eternamente.” Nós seres humanos precisamos depositar nossa esperança, 
expectativa e o coração em algo. Porém, se nos voltarmos para alguma criatura a fim 
de obter sentido na nossa vida, a esperança e felicidade que só Deus pode nos dar, ela 
não corresponderá nossas expectativas e seremos frustrados. Precisamos depositar 
nossa confiança apenas em Deus. Só Ele pode suprir nossas necessidades e 
expectativas. Só Ele pode trazer alegria e paz em meio a dor, principalmente em 
tempos confusos como o que vivemos. Sabemos que em meio à dor, Deus sempre 
tem algo a nos ensinar. Que estejamos sempre atentos a ouvir a voz de Deus e 
aprender aquilo que Ele quer nos ensinar.
Adrizia Muniz

#ump
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