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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

1 - Boletim Dominical 

“Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, 
estavam juntamente com ele e com seus 
discípulos muitos publicanos e pecadores; 
porque estes eram em grande número e 

também o seguiam. Os escribas dos fariseus, 
vendo-o comer em companhia dos pecadores 

e publicanos, perguntavam aos discípulos 
dele: Por que come [e bebe] ele com os 

publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido 
isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam 

de médico, e sim os doentes; não vim chamar 
justos, e sim pecadores.” (Mc 2. 15-17)

 O contexto em que Jesus pronunciou a 
sentença: “Os sãos não precisam de médico, e 
sim os doentes”, era complexo, repleto de 
religiosos radicais, hipócritas e críticos 
arrogantes do seu ministério.

Os discípulos, seus alunos e 
escolhidos para compor o Colégio Apostólico, 
eram ainda imaturos e sem muito discernimento 
espiritual; os fariseus, geralmente doutores da 
lei, eram religiosos hipócritas; os publicanos 
eram cobradores de impostos do Império 
Romano; mesmo sendo judeus, eram, em sua 
maioria, desonestos; os pecadores eram os 
que não frequentavam as sinagogas, que davam 
pouco valor à religião, e que talvez tivessem sido 
expulsos das sinagogas; os escribas eram 
t radutores e  reprodutores de textos 
(pergaminho, papiro, etc.) e muitos faziam parte 
da seita dos fariseus.
 Para os fariseus, o fato de Jesus comer 
com pecadores e coletores de impostos o 
desqualificava como Rabino (Mestre). Jesus 
justifica sua conduta e a sua atitude contradiz a 
tradição, a mera religiosidade.  A resposta de 
Jesus mostra que um verdadeiro mestre deve 
agir desse modo, pois os que precisam ser 
ensinados e alcançados pela graça, são os 

enfermos de alma, que precisam de cura 
interior, de cura espiritual profunda!

Aquelas pessoas estavam com o 
coração doente, com a mente insana 
espiritualmente, com o espírito em grave 
enfermidade. Necessitavam de cura espiritual!

Mesmo os que se julgavam sãos, 
estavam gravemente enfermos, acometidos com 
o vírus letal do pecado, em estado terminal na 
UTI da religiosidade.

A característica de um Mestre genuíno 
é que Ele muda o coração e transforma a vida 
daqueles para quem ministra.  As palavras de 
Cristo transmitem lições à vida; sua vida gera 
vida em nossa existência!

Jesus, o médico dos médicos, 
discerne com precisão os sintomas; diagnostica 
com perfeição a enfermidade; prescreve o 
medicamento certo e eficiente para a cura total; 
oferece terapia espiritual para que se mantenha a 
vida saudável em sua tríplice dimensão: 
biológica, psicológica e espiritual!

Jesus Cristo é especialista em 
medicina espiritual.  Fez residência médica na 
terra, “graduação” e “mestrado” durante o seu 
ministério, e “doutorado” no “Reino do Céu”!
Ele quer e pode cuidar do coração sofrido, da 
alma enferma, da vida sem “vida!”

Nele, por sua graça, amor e poder:
“Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados...”

Venha ao consultório da esperança 
e consulte-se com o Médico infalível!

                                                                            
                                                                                

DOENTES PRECISAM DE MÉDICO!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar 



#notícias gerais

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 16/06, às 18 
horas, pelo aplicativo Zoom. 
 Pastores e presbíteros estão 
convocados. E a igreja, que é administrada 
pelo Conselho, está sendo convidada a orar 
por seus líderes espirituais.

Recepção de Membros
 No culto matutino de hoje, serão 
recebidos à comunhão da igreja, como 
membros, Viviane Cristine Damasceno 
Barros, por carta de transferência, e 
Gabriel Trigueiro Pereira Marques, por 
profissão de fé e batismo. A Catedral os 
recebe com alegria e os acolhe com 
profundo amor fraternal. 
 Sejam bem-vindos, estimados 
irmãos! Que a Igreja seja bênção na vida de 
vocês e que suas vidas sejam abençoadoras 
à Igreja! 

ECOS da Catedral
 Já estamos no mês de Junho. Incrível! Não paramos. Seguimos com a igreja nos 
lares, em comunhão, em oração e evangelismo. O ministério ECOS  segue, apesar das 
"circunstâncias externas" que vivemos. A Deus toda honra, glória e gratidão pelos Ecos da 
Catedral.  Venha se juntar a um dos nossos grupos. Nosso contato é 98193.9584.

O dízimo pertence ao Senhor!
 É a décima parte do que, 
graciosamente, o Deus da provisão nos dá! 
Não “pagamos” o dízimo porque não é um 
tributo ou um imposto requerido por Deus. 
 Não “devolvemos” o dízimo por 
obrigação “legal” ou “eclesiástica.” Nós, 
cristãos, o “entregamos” na Casa do Senhor 
como expressão de fidelidade, gratidão e 
profudo  amor à Casa de Deus, porque 
temos a responsabilidade e o privilégio de 
manter e sustentar a sua obra! Somos dele, 
e o dízimo é dele! 
 O dízimo deve ser trazido à 
presença de Deus, presencial ou online, e 
consagrado a Ele, com fé! Deus honra a fé 
de seus filhos!
Deve ser entregue com alegria!
“…Porque Deus ama a quem dá com 
alegria!” 2 Co 9.7
 O d íz imo não é  “perda” ,  
“aplicação de alto risco” ou “empréstimo” 
feito a Deus. É um investimento espiritual 
com a garantia divina de “bênçãos sem 
medida.” 



No 4o com Deus - Alien
 “Enquanto isso, chegam alguns 
detalhes sobre a catástrofe que acontece em 
Grover’s Mill. Após realizar um ataque 
mortal, estranhas criaturas estão voltando 
para suas covas”, diz o radialista, antes de 
interromper os relatos para um informe de 
última hora, com o cientista Professor 
Pierson. “As criaturas estão usando uma 
misteriosa arma, que emite um raio de 
calor…”  Fato ocorrido em 31 de outubro 
de 1938, relatado pelo então radialista, 
Orson Wells. "Eles procedem do mundo; 
por essa razão, falam da parte do mundo, e o 
mundo os ouve." (1 João 4.5).  No dia 27 de 
junho, será seu acesso a ALIEN, às 17h e 
poderá vê-lo pelo nosso canal. Nosso 
Contato de 3o Grau será o Pastor EDNALDO 
CARVALHO, Professor, Escritor de 
assuntos ligados às últimas coisas. 
Prepare-se! Reúna seus amigos e entre "No 
4o com Deus, o melhor lugar para se 
estar". 
 M a i o r e s  d e t a l h e s  e m :  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /  
watch?v=v9SUXLUUGGw

Notas para o Boletim
Comunicamos aos amados 

irmãos que o envio de notas para o 
boletim é até quarta-feira, às 12h.  Caso 
as mesmas não cheguem até a data e o 
horário previsto, as notas serão publicadas 
no boletim da semana seguinte.

Venha Fazer Parte da Família Catedral 
 A Igreja de Portas e Corações  
abertos tem uma classe  abençoada para 
você!  Todos os domingos às 9h pelo Zoom. 
Nesta Classe de nossa EBD (Escola Bíblica 
Dominical),  recebemos instruções básicas 
sobre doutrinas bíblicas, vida cristã, bem 
como a vida da Igreja, em um ciclo de 12 
aulas.

A Classe tem por objetivo receber 
aqueles que querem se tornar membros da 
Igreja, sejam  jovens ou adultos, os quais 
serão recebidos por PÚBLICA PROFISSÃO 
DE FÉ, PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ e 
BATISMO e aqueles que vierem de outra 
comunidade evangélica. 
Se quiser saber mais detalhes entre em 
contato  pelo telefone:

Tel: (21) 3916-3850,  pelo e-mail: 
ebd@catedralrio.org.br, ou pegue uma 
ficha com a recepção da Igreja. EBD 
Catedral,  vidas transformadas pela Palavra 
de Deus.      



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 14/06/2021, às 19:30h, 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, 
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 Auxiliadora Feminina 

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 está?” 
(Provérbios 1:33)

Conferência Abrigo – O ECCC esteve 
envolvido 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 terça-feira 
passada, às 20 horas, tivemos uma live com a 
Missionária Edméia Willians pelo Instagram 
do ECCC. Foram momentos abençoadores.

Dia dos Namorados - Tivemos um sorteio 
especial pelo Instagram. Parabéns ao casal 
sorteado.

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

Hoje não temos reunião, mas no próximo 
domingo teremos o nosso culto devocional. A 
pandemia não nos impediu de realizarmos 
nossas reuniões. Se você quer participar, fique 
a t e n t o  à s  
divulgações nas 
redes sociais.
Grupo da UPH-Rio 
n o  f a c e b o o k :  
https://www.faceb
ook.com/groups/
11265147440604
36/

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!

Além de termos nossas Devocionais 
presenciais nos finais de semana, temos 
também de forma on-line nos domingos, às 
17h, pelo Zoom. Os links sempre são 
disponibilizados em nossos grupos. Também 

podem ser obtidos  com algum membro da 
diretoria. Venha participar com a gente; está 
sendo uma bênção!

Acompanhe-nos em nossas redes sociais para 
ficar por dentro de todas as nossas 
programações. É lá onde divulgamos de forma 
mais intensa e detalhada os nossos encontros.
Para mais informações: Instagram (upa.rio), 
f a c e b o o k  ( U P A  -  R i o )  o u  
email( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional: Neste domingo, às 16h30min 
estaremos reunidos pela plataforma Zoom. O 
preletor será o Presb. Iaco Lobo e louvor com a 
irmã Cíntia Fortunato. 

Curso: Na próxima segunda-feira, dia 14/06, 
às 19h30min teremos a continuação do curso 
“A História dos Hebreus”, ministrado pelo 
nosso mentor Rev. André Albuquerque. 

Obs.: Os links de acesso para as programações 
estarão disponíveis nos grupos de WhatsApp 
do Movimento Oásis. Maiores informações 
entre em contato com as irmãs Bernadeth 
Cardoso (21) 99327-3031 ou Rosane 
Nalbones (21) 99214-7577.

Momento de Oração: Lembramos que os 
irmãos oasianos estão em intercessão, todos 
os dias no período das 20h30min às 21h. Deixe 
seu pedido de oração nos grupos de WhatsApp 
do Movimento Oásis.

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 





8 - Boletim Dominical 

Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias, eu 

vi o Senhor assentado sobre um alto e 
sublime trono, e as abas de suas vestes 
enchiam o templo.” (Is 6.1).

Mulheres: “Serafins estavam por cima dele; 
cada um tinha seis asas: com duas 
cobriam o rosto, com duas cobriam os 
seus pés e com duas voavam.” (Is 6.2).

Homens: “E clamavam uns para os outros, 
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor 
dos Exércitos; toda a terra está cheia da 
sua glória.” (Is 6.3).

Dirigente: “Tu és digno, Senhor e Deus 
nosso, de receber a glória, a honra e o 
poder, porque todas as coisas tu criaste, 
sim, por causa da tua vontade vieram a 
existir e foram criadas.” (Ap 4.11).

Todos: “E os quatro seres viventes, tendo cada 
um deles, respectivamente, seis asas, estão 
cheios de olhos, ao redor e por dentro; não 
têm descanso, nem de dia nem de noite, 
proclamando: Santo, Santo, Santo é o 
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que 
era, que é e que há de vir.” (Ap 4.8).

11 HNC – “Trindade Santíssima.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

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)

49 HNC –  “Sempre Vencendo”
1ª e 3ª Estrofes 

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

III – CONTRIÇÃO

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de 
fatos que se não veem. Pois, pela fé, os 
antigos obtiveram bom testemunho. Pela 
fé, entendemos que foi o universo formado 
pela palavra de Deus, de maneira que o 
visível veio a existir das coisas que não 
aparecem. De fato, sem fé é impossível 
agradar a Deus, porquanto é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia 
que ele existe e que se torna galardoador 
dos que o buscam.” (Hb 11. 1-2, 6)

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 7. 1-73 
                        Presb. Assuero Silva

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

VI – DEDICAÇÃO 

SERVIÇO COM ALEGRIA 

Cântico: “Por que duvidar?”

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

Solta o cabo da nau, 
Toma os remos na mão,
E navega com fé em Jesus;
E então, tu verás
Que bonança se faz,
Pois com ele seguro serás!

2. Trevas vêm te assustar,
Tempestades no mar?
Da montanha o mestre te vê;
E na tribulação,
Ele vem socorrer,
Sua mão bem te pode suster:

3. Podes tu recordar,
Maravilhas, sem par?
No deserto ao povo fartou;
E o mesmo poder
Ele sempre terá,
Pois não muda e não falhará!
(HC 467)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Dê o primeiro passo pela fé. Você não precisa 
enxergar a escada inteira; basta subir o primeiro degrau.” 

(Martin Luther King Jr.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Tua é a Glória

Tua é a glória e o poder.
Tu és pra sempre Rei.
Honra e majestade estão
Diante do Senhor.

Não existe nem um Deus que seja
Digno como Tu.
Nada vai me separar de Ti,
Tu és a própria vida em mim.

Não deixarei de Te louvar. 
Não deixarei de Te buscar.
És a razão da minha vida,
Vivo para Te exaltar!

Não deixarei de Te louvar.
Não deixarei de Te buscar.
És a razão da minha vida,
Vivo pra Te adorar!

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração: 
Dirigente: “Reina o Senhor; tremam os 

povos. Ele está entronizado acima dos 
querubins...” (Sl 99.1).

Mulheres: “O Senhor é grande em Sião e 
sobremodo elevado acima de todos os 
povos.” (Sl 99.2).

Homens: “Celebrem eles o teu nome grande 
e tremendo, porque é santo.” (Sl 99.3).

Dirigente: “És rei poderoso que ama a 
justiça; tu firmas a equidade, executas o 
juízo e a justiça em Jacó.” (Sl 99.4).

Todos: “Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e 
prostrai-vos ante o seu santo monte, 
porque santo é o Senhor, nosso Deus.”        
(Sl 99.9) .

Cântico: Te Louvarei 
 Em Espírito, Em Verdade

Perto quero estar,
Junto aos Teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar!

Tudo que há em mim
Quero Te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.

Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei!

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

(...)

Pra Te adorar, ó Rei dos reis!
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus!
Meu prazer é Te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na Casa de Deus
Onde flui o amor!

Oração de Adoração



II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Honra ao Senhor com os teus bens e com 
as primícias de toda a tua renda; e se 
encherão fartamente os teus celeiros, e 
transbordarão de vinho os teus lagares.” 
(Sl 116.12; Pv 3. 9-10)

Cântico: Meu Melhor

Meu melhor a Ti eu darei,
Pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã
Se o futuro é somente Teu.
Minha motivação é saber
Que nada me faltará,
Pois eu sei que o meu Deus
Em tudo me suprirá!

O meu coração se enche de gratidão
Pela Tua fidelidade,
Por saber que as janelas dos céus 
Estão abertas
Para que em minha vida
Venha a maior provisão.
O gafanhoto não tocará
Em nenhuma porção do que o Senhor preparou
Para ser a minha herança.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “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.’’ 
(Tg 5.16).

Motivos de Oração

Cântico: Diante da Cruz

Ó Deus, me sondas,
Conheces-me.
Mesmo quando falho,
Eu sei: me amas!

Estás presente
A me cercar.
Em todo tempo,
Eu sei: me amas!

Prostro-me diante da cruz,
Vejo o sangue de Jesus,
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu,
Nada irá me separar!

Tu és meu guia,
Meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei: me amas!
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O véu rasgou, o caminho abriu,
Tudo consumado está!

E quando tudo se acabar,
Estarei seguro, pois sei: me amas!

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 3. 8-12 
                          Presb. Renan Jardim

Cântico: Segurança

Entrego a Ti a minha oração
Pois, Tu és, Senhor,
Fonte de águas vivas que há em mim.
És a minha esperança, eu descanso em Ti.
Posso confiar que a vitória está por vir!

Seguro estou em Ti,
Tu és um Deus de amor.
Não temerei o mal, 
Tu és o grande “Eu Sou” 
Eu ergo minhas mãos, preciso receber,
A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer!

Mensagem: Rev. André Albuquerque

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Plano Melhor

É só esperar acontecer.
É só continuar e não deixar
Que as lágrimas embacem o olhar.
E não deixar que a tristeza

Tire a força do caminhar.
Continuar olhando nos Teus olhos,
Enxergando a verdade
Que nada e ninguém pode impedir”

Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado.
Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda!
Seja feita a Tua vontade.
Eu só quero a Tua vontade,
Assim na terra como no céu!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Nome Sobre Todo Nome 

Basta pronunciar Teu nome.
Basta contemplar Tua face.
Tudo se transforma ao se dizer: Jesus!

Nome sobre todo nome,
Vida eterna traz e paz sem fim.
Quero adorar pra sempre o Rei. Jesus!

Jesus (4x)

Basta pronunciar Teu nome.
Basta contemplar Tua face.
Tudo se transforma ao se dizer: Jesus!

Nome sobre todo nome,
Vida eterna traz e paz sem fim.
Quero adorar pra sempre o Rei
Jesus!
Jesus! (4x)

Seu poderoso nome quebra os grilhões.
Seu poderoso nome livra os cativos.
Maravilhoso nome, cura a alma,
Transforma a minha história, me leva a Deus!



26
Junho, 
das 15h às 
18 horas/Rev. Antônio José 

Pastor da Igreja Presbiterina 
da Ilha do Governador

Conteúdo Programático:

• Sinais  que Antecedem a Volta de Cristo.
• A Manifestação do Anticristo.

• A Volta de Cristo e o Juízo Final
• Novo Céu e nova terra.

O Curso fornecerá apostila e certificado aos participantes presenciais

Presencial
Inscrições: 3916 - 3865, 3916-3869

Serão disponíveis 100 vagas presenciais - Templo

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

ESCATOLOGIA

 A doutrina das últimas coisas

CTM 
Centro de Treinamento Missionário



#aniversariantes da semana

Hoje:  Felipe Botelho Alves Fusco, Herminia da Luz Baptista, Presb. Paulo Raposo 
Correia;

Seg 14: Elizete Maria Ribeiro, Erick de Castro Valverde, Heitor Gripp Mozer Senra, 
Madel Vieira de Souza Rosa, Priscila Maria de Barros, Tomás Corsini Madeira 
Mendes Soares;

Ter 15: Edna Vitoria Castilho da Silva, Luiz Claudio Peixoto de Azevedo, Rogeria 
de Souza da Silva Dias, Thiago Amaral Lourenço, Valdinea Antonio Rodrigues, 
Walter Anastacio; 

Qua 16: Ana Luiza Marques Baptista, Anecilda de Siqueira Tenório Cavalcanti, 
Gabriela da Silva Barbosa, Joana Pereira de Vargas, Marcio Silva Oliveira, 
Melissa Farias Maia, Vania Ferreira Tavares;

Qui 17: Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro, Darcy de Araujo, Leonardo dos 
Santos Silva, Luiz Antonio Cardoso, Rosemere de Figueiredo Martins;

Sex 18: Eduardo Pereira Crispim, Katia Leidens Tajra;
Sáb 19: Edimeia Lopes Neves, Sophie Dias Coelho Nobre, Thiago Medeiros de 

Oliveira.

#de nascimento
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#de casamento

Hoje: Catia Amaral dos Santos Albino e Nelson Isidoro Albino, Neila do 
Amaral Moreira e Paulo Marcos Magalhães Lima;

Seg 14: Reinaldo Lima Santiago e Vera Lucia Lima Santiago;
Qua 16: William Márcio Coelho de Souza e Jussara Aparecida Leão e 

Souza;
Qui 17: Izabel Machado de Araújo e Elias Ferreira de Araújo;
Sex 18: Artur Martins da Costa e Alzira Gomes de Sá, Daniel Fábio Sousa 

da Silva e Débora dos Santos do Nascimento;
Sáb 19: Presb. Maurício Buraseska e Gisselle de Carvalho França 

Buraseska, Marcelle Gomes Aureliano e André Luís Procópio Aureliano.

"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 

 “Edificação, o caminho da maturidade.”

19h: Rev. André Albuqueuque 

(I Pe 3. 8 - 12). “Inabalável, a esperança 

do povo de Deus.”

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 

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.

Próximo Domingo (20/06/2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 3B - Culto das 10h30min: 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.

Sub Equipe 3A- Culto das 19h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, Ricardo Dowsley, 
Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, Amanda Casanova, Cátia Cunha, 
Samuel Coelho, Maria Luisa, Matheus Bimbi. 

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, 
Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade,  Rev. Evaldo Beranger, Rev. Nélio Quaresma, Diác. 
Mário Sérgio, Rev. Marcos Ocanha, Rosane Regis (Mãe do Lucas Regis), Rute Villon, Ignez 
Fajardo.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 14: Romanos 8:8-27 - Comunicação clara
Ter 15: 1 Samuel 1:1-8 - Palavras que ferem
Qua 16: João 1:43-51 - O Salvador que nos conhece
Qui 17: 2 Coríntios 10:1-11 - Lição com desenhos
Sex 18: Daniel 3:26-30 - Salvando vilões
Sáb 19: Romanos 8:1-2,10-17 - Em nossa fraqueza
Dom 20: Salmo 46 - Presente na tempestade

#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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Felicidade e humildade
 É impossível ser feliz sem humildade. Se a gente não tem 
uma noção da nossa insignificância e se a gente não é grato pelas 
pequenas bênçãos da vida que trazem alegria precisamente porque são 
imerecidas, nunca conheceremos a alegria.
 Agora mesmo, o mundo está passando por um grande 
choque de realidade e quebrantamento. Todas as nações estão 
sofrendo. Com economias quebradas, pessoas se reunindo 
virtualmente e hospitais cheios. Sentimos o golpe.
 Ninguém está imune a problemas. Ninguém está imune à 
morte. Guerra, fome e peste - os três terrores da história humana podem 
ser mantidos à distância por um tempo, mas sempre retornam.
 Quando você olha para os números, seja o número de 
mortes ou da sua conta bancária, você pode ficar tentado a se 
desesperar - a se preocupar com você e seus entes queridos ou temer o 
desemprego. Em todo o mundo, uma ameaça invisível colocou pessoas 
poderosas de joelhos, mas aqui - de joelhos - estamos melhor 
preparados para erguer nossos olhos para o céu e esperar pela bondade 
e graça de Deus.
 Sem dúvida, estamos sendo levados à humildade. No 
quebrantamento estão os recursos para a felicidade. A virtude da 
humildade, que nos leva a reconhecer nossa fraqueza e 
interdependência, oferece uma perspectiva diferente da vida.
 A quantidade de coisas que, de tão fáceis, não dávamos 
mais valor! Torcer pelo seu time no Maracanã. Entrar na casa do seu 
vizinho para colocar o papo em dia. As conversas descontraídas na 
mesa do cafezinho no trabalho. Passear no shopping ou ir ao cinema. 
Respirar livre de máscaras. Levar as crianças pro parque de diversões. 
Abraçar seus amigos e parentes. Essas são algumas das bênçãos 
menores da vida que tantas vezes tomamos como certas.
 Então, não vamos desperdiçar esse tempo de 
distanciamento. Em vez disso, vamos ver nesse momento de 
humildade a possibilidade de uma felicidade maior. Vamos reconhecer, 
em humildade verdadeira, como somos pequenos e dependentes de 
Deus. Vamos valorizar todas as suas dádivas: as maiores, como a vida e 
nossa salvação, e as mais sutis do dia a dia. Vamos crescer em gratidão 
ao Doador de todas as coisas boas.
 “Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o 
Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados 
na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.” 
Colossenses 2:6-7

Raquel Correia

Fiquem ligados no canal do Youtube da Catedral e nas nossas redes 
sociais para mais detalhes de nossas programações e nosso culto 
jovem!
Instagram: @umprio | Facebook: UMP-Rio

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



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

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro


