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Domingo: 
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
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Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line) 

Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line) 
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"Quem ama nunca desiste, porém suporta 
tudo com fé, esperança e paciência. 

O amor é eterno". 1 Co 13.7- 8a (NTLH)
 Há alguns domingos, celebramos, 

junto a duas famílias, pelos 50 anos de casados 

de dois mui dignos casais. Aquilo que os nossos 

olhos viram em duas oportunidades em uma 

mesma manhã é um acontecimento raro em 

tempos atuais, primeiro pela longevidade 

saudável de ambos e segundo por nunca terem 

desistido dos votos de amor, fidelidade e 

cumplicidade que um dia fizeram um ao outro 

diante do altar.

 Boa parte das concepções deste tempo 

prega que algo só pode ter valor enquanto é útil e 

dá prazer. Diante dessa perspectiva, em pouco 

tempo, tudo acaba sendo descartado, vai para o 

lixo e é substituído por algo novo e supostamente 

melhor. O que é terrível é que essa perspectiva 

aplicada às coisas, por vezes, acaba se infiltrando 

também nos relacionamentos interpessoais. 

Possivelmente, o homem moderno tenha 

dificuldade de até se colocar nesse lugar de viver 

com uma mesma pessoa por tanto tempo, afinal 

reina hoje a cultura do descartável e do 

cancelamento. E nenhum ser, que manifesta a 

imagem de Deus, merece ser tratado como um 

simples objeto!

 O ser humano tem dentro de si um 

anseio por um relacionamento profundo, 

duradouro e verdadeiro, ele carece de amar e de 

ser amado de verdade. Esse anseio só pode ser 

suprido plenamente pelo amor de Deus 

manifestado em Jesus. O relacionamento 

conjugal tem o objetivo de ser apenas uma 

pequena amostra desse amor. Por isso, o amor 

entre um casal precisa ser orientado pelo amor de 

Deus.

 

É maravilhosa a certeza de que, quando seu 

cônjuge prometeu estar a seu lado “até que a 

morte os separasse”, ele estava falando sério. Em 

dias tão maus, é alentadora a segurança de voltar 

para casa sabendo que há alguém, que ama você, 

esperando-o chegar. Saber que alguém vai amá-

lo até mesmo quanto você não tiver mais nada de 

bom para oferecer. Amados, não é sábio trocar a 

constância de um amor duradouro pelo êxtase de 

uma paixão carnal, momentânea e pecaminosa. 

Diante disso, conta-se a história de que, certa vez, 

um amigo perguntou a um outro amigo, cuja 

esposa era portadora de Alzheimer: “Por que você 

insiste em permanecer todos os dias ao lado dela, 

se ela nem sabe mais quem é você?” Ele 

prontamente respondeu: “Ela pode não saber 

quem sou eu, mas eu sei quem ela é!”

 O amor de Deus é muito maior do que 

esse e do que qualquer outro! Diz a palavra de 

Deus que nós não éramos aqueles que juravam 

amor a Deus, que procediam respeitosa e 

dignamente, que faziam declarações de amor ao 

Senhor. A Bíblia nos identifica como “inimigos da 

cruz” (Fl. 3. 18) e afirma que “estávamos mortos 

em nossos delitos e pecados” (Ef 2. 1). Nós não 

caminhávamos em Sua direção, não o tratávamos 

amorosamente de maneira prévia. Mas, ainda 

assim, Ele nos amou, enviou o Seu Filho para nos 

perdoar, restaurar, redimir e reconstruir aquilo 

que o pecado distorceu. Em Cristo, Deus nos fez 

amigos, filhos e noiva que aguarda com 

expectativa o encontro com o Senhor. Louvamos 

a Deus por seu incomparável amor e celebramos 

a Ele, pois só cremos no casamento, na família e 

na perenidade do amor, porque o nosso Deus nos 

ensinou o quão nobre é esse sentimento.

A SUBLIMIDADE DO AMOR

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo



#notícias gerais

Membros Recebidos à comunhão da 
Igreja.
 A Igreja Presbiteriana do Rio de 
Janeiro, em sua dinâmica de busca e 
acolhimento dos escolhidos de Deus, 
receberá como membros, no Culto 
Matutino, os irmãos Sérgio Oliveira 
Campos (Profissão de Fé e Batismo) e 
Sonia Passos de Oliveira Fontoura (Carta de 
Transferência). 
 A Igreja os acolhe com alegria e 
amor fraternal. Que suas vidas sejam 
abençoadoras a Igreja; que a Igreja seja 
bênção as suas vidas. Bem-vindos à 
Família Catedral!

Lia Gomes Monteiro de Castro – 
Convocada à presença de Deus 
 No dia 16 de junho, aos 86 anos, 
nossa irmã Lia foi chamada à presença do 
Senhor, a quem amou e serviu com 
fidelidade e dedicação. Deixa saudade no 
coração do esposo Joaquim Francisco 
Monteiro de Castro, das filhas Márcia, Lys e 
Cristina, dos 6 netos e 3 bisnetos. 
 A cerimônia da esperança cristã 
aconteceu dia 18 de junho, às 11h, no 
Cemitério da Penitência (crematório), 
oficiada pelo Rev. André Albuquerque. Que 
o Senhor console a família enlutada! “O 
Senhor a deu e o Senhor a tomou; bendito 
seja o nome do Senhor! (Jó 1.21)

ECOS da Catedral
 Nosso convite é para que você 
venha participar de um dos nossos 
pequenos grupos e experimente comunhão 
e  crescimento.  Nosso conta to é   
98193.9584. Você vai se surpreender. 
Venha nos conhecer, ainda virtualmente.

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.

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 
profundo  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 dízimo não é “perda”, “aplicação de alto risco” ou “empréstimo” feito a Deus. É 
um investimento espiritual com a garantia divina de “bênçãos sem medida.” 





Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 21/06/2021, 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 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 - m a i l  o f i c i a l :  
jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Perseverando  em Oração -  A Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar , nessa segunda-
feira ,dia 21de junho, para o encerramento do 
Projeto "Ainda Tem mais", às 8h, pelo App 
Zoom.  Venha orar conosco!

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

Reunião do Departamento Ebenézer - Dia 
23/06 , às 15h, pelo App Meeting . Será uma 
bênção!

Reunião Executiva - Será  na próxima quinta-
feira, dia 24 de junho, pelo Zoom, às 
14h30min. Sua presença é importante. Ore 
desde já  e participe.

#sociedades
e ministérios

4 - Boletim Dominical 



Reunião do Departamento Ana & Lídia - Dia 
25 de junho, às 15h, pelo App Zoom.  Sua 
presença alegrará o nosso coração. 

29° Congresso Bienal da Confederação  da 
Sinodal  Rio de Janeiro - No dia 26 de junho,  
próximo sábado,  das 8h às 12h. O Rev. Renato 
Porpino será o mensageiro da manhã.  Ore e 
participe conosco! Pelo App Zoom.

Curso de Encadernação - Será on-line , no dia 
13 de julho, com a designer Cris Sevilha. 
Inscrições abertas até o dia 24 de junho.  
Procure sua coordenadora e garanta a sua vaga!!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 

FORTALECE” (Filipenses 4:13)

“Seu porto seguro, onde está?” 

(Provérbios 1:33)

Reunião mensal - Na próxima terça-feira, às 

20h, aguardamos vocês para nossa reunião 

mensal no templo da Catedral Presbiteriana do 

Rio de Janeiro, com a palavra do Rev. André 

Monteiro. O protocolo de distanciamento 

social e higienização serão respeitados para a 

segurança de todos. 

 Também teremos transmissão ao vivo 

pelo canal do YouTube da igreja. Participe!

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 – Um matrimônio com 

sorrisos, lágrimas, conquistas e superações: 

tudo é obra de Deus e a Ele devemos sempre 

agradecer. Feliz aniversário de casamento!
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UPH - União Presbiteriana de Homens

No dia 14 de junho a União Presbiteriana de 
Homens da nossa igreja completou 61 anos de 
organização! Parabéns a todos os sócios, e que 
Deus abençoe cada vez mais os trabalhos da 
nossa sociedade! 
Hoje é o 3º domingo do mês de junho, portanto, 
dia de reunião devocional da UPH. Será pelo 
Zoom, às 17h30min. As informações para 
acesso se encontram no grupo da UPH-Rio no 
Facebook e nas redes 
sociais. Grupo da UPH-Rio 
n o  f a c e b o o k :  
https://www.facebook.com/g
roups/1126514744060436/

UPA - União Presbiteriana Adolescentes 

A nossa devocional presencial já tem data! 
Ela será dia 26/6, um sábado, às 17h30min. 
Lembre-se de confirmar sua presença ou no 
grupo da UPA com algum membro da nossa 
diretoria. Esperamos você lá conosco!

A devocional presencial ocorrerá no mesmo 
dia, porém, antes que a da UCP, então, se você 
tem algum irmão de 6 a 12 anos, traga-o 
também. 

Devocionais Presenciais - Nos finais de 
semana que não tiverem Devô presencial, 
teremos de forma on-line, nos domingos às 
17h no Zoom. O link será disponibilizado em 
nossos grupos. Também pode ser informado 
por algum membro da diretoria. Participe com 
a gente. Está sendo uma bênção!

Nossas Redes Sociais 
Instagram (upa.rio), Facebook (UPA - Rio) ou 
email(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis 

Reunião de oração on-line: Contamos com a 
sua presença na próxima reunião, no dia 28 de 
junho, às 19h30min. Reserve esta data!

Curso: Dia 21 de junho, 2ª-feira, às 19h30min, 
a continuação do curso: "A História dos 
Hebreus", ministrado pelo Rev. André 
Albuquerque. Convide os amigos, pois esta é 
mais uma oportunidade de evangelização. 

Saudades: Se você está sentindo a falta de 
alguém, que há muito não vê, convidamos você 
a fazer uma visita virtual pelo Whatsapp ou pelo 
telefone. Ligue, fale com ela e ore com ela, 
alegrando assim o seu coração, e o dela.

Reunião de oração pelo Whatsapp:  Todos 
os dias, às 20h, nos reunimos em oração pelo 
Whatsapp nos grupos Levitas, Oásis é vida e 
Favoritos. Orando em família, buscando as 
misericórdias do Senhor. Não fique só!! 
Participe!!! Telefone para (21) 99214 7577, 
caso precise de acesso.

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar 
no seu templo.” (Sl 27. 4).

Mulheres: “Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos”              
(Sl 84.1). 

Homens: “A minha alma suspira e desfalece 
pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!”         
(Sl 84.2).

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os 
seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor 
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!”        
(Sl 84. 3).

Todos: “Entrai por suas portas com ações de 
graças e nos seus átrios, com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 
nome.” (Sl 100.4).

114 HNC – “Brilho Celeste.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “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. 
Por vossa causa, repreenderei o 
devorador, para que não vos consuma o 
fruto da terra; a vossa vide no campo não 
será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.” 
(Ml 3.10-11).

63 HNC –  “Conta as Bênçãos”
1ª e 2ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de membros

III – CONTRIÇÃO 

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

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).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 8. 1-18  
                        Presb. Ruy Coelho

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

V – DEDICAÇÃO 

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico: “Buscai primeiro 
o Reino de Deus”

Buscai primeiro 
O reino de Deus,
E a sua justiça,

E acrescentadas estas coisas vos serão!
Aleluia ! Aleluia !

Nem só de pão 
O homem viverá,
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia ! Aleluia !

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“O Senhor ainda está no comando. 
E ele é bom. Ele é justo. Ele é verdadeiro. 

Ele é fiel. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. 
O mundo pode parecer de cabeça para baixo, mas o Senhor continua presente.” 

(Craig Groeschel)



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Jesus é o Caminho 

Não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus e também em mim
Na casa de meu Pai há muitas moradas.

Se não fosse assim, eu não teria dito:
Vou preparar-vos um lugar.
Eu virei e vos levarei para mim mesmo.

Vós conheceis o caminho 
Para onde Eu vou 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim

Em verdade eu vos digo, 
Porque eu vou para o Pai,
Mas aquele que crer em mim, 
Obras maiores fará

Se me amares verdadeiramente
Guardareis os meus mandamentos;
Eu rogarei ao Pai, 
E Ele vos dará o consolador.

O Espírito da Verdade 
Que o mundo não pode receber,     
Mas Ele habita em vós 
E estará em vós pra sempre!

Aquele que tem os meus mandamentos 
E os guarda,    
Esse é o que me ama.

E se alguém me amar 
Será amado por meu Pai,
E eu também o amarei 
E Me manifestarei a Ele.

Quero te amar mais, Senhor. 
Quero te amar mais, Senhor. 
Quero te amar mais e mais.    

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11. 33).

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente 
do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” (Rm 11. 34).

Homens: “Ou quem primeiro deu a ele para 
que lhe venha a ser restituído?”            
(Rm 11. 35).

Dirigente: “Porque dele, e por meio dele, e 
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!” (Rm 11.36).

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16. 27).

Cântico: Senhor e Rei

Acima de todos, acima de tudo
Está o Senhor entronizado!

Os anjos e os homens, os céus e a terra,
Montanhas e mares declaram quem Tu és.

Tu és Senhor e Rei, 
Governas sobre o universo.



Justo e fiel, vestido de glória e poder.
Coroado estás, Pra sempre reinarás!

Prostrados aos Teus pés, 
Erguemos o Teu santo nome.
Em adoração, nos entregamos a Ti!
Toma o Teu lugar e habita entre nós.       

Ó santo Deus,

Acima de todos, acima de tudo...

Tu és Senhor e Rei...

Ó santo Deus, 2x

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote 
do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 
bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus adversários nas tuas 
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 
(Gn 14. 18-20).

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 te agradecer
Com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor!   2x

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

Por tudo o que tens feito...

Te agradeço, meu Senhor   2x

Te agradeço por me libertar e salvar...

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 3. 13-22 
                           Presb. Roberto Marinho

Cântico: Semelhante a Ti 

Senhor, eu quero mais Te conhecer.    
Senhor, eu quero mais Te entender. 
A Tua face eu quero contemplar, 
Ouvir Tua voz e Te obedecer. 

Senhor, eu quero mais Te conhecer...    

Abre os meus olhos com a Tua luz.
Toca o meu coração com o Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua palavra. 
Espírito, vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a Ti,     
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!   2x
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Senhor, eu quero mais Te conhecer...    

Abre os meus olhos com a Tua luz...

Eu quero ser semelhante a Ti... 2x
  
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!   3x

Transforma-me, Transforma-me!   2x

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

IV – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Se dissermos que mantemos 
comunhão com ele e andarmos nas trevas, 
mentimos e não praticamos a verdade.”          
(1 Jo 1.6).

Congregação: “Se, porém, andarmos na luz, 
como ele está na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado.” (1 Jo 1.7).

Motivos de Oração

Cântico: Oh! Venha ao altar!

Se ferido por dentro estás,
E o pecado é pesado demais, 
Jesus te chama!

Se ao fim de si mesmo chegou
E sua fonte de água secou, 
Jesus te chama!

Oh! venha ao altar! 
Aos braços abertos do Pai.

Perdão foi 
Pago com o precioso sangue de Jesus!

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

Oh! Venha ao altar... 2x

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

Oh! Que Salvador!

Oh! Venha ao altar... 2x

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

Oração Silenciosa
Oração Audível

V – ATO DE COMUNHÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico: Este é Meu Corpo 

1. Este é o meu corpo partido por Ti,
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come, e quando o fizeres,
Faze-o em amor por mim!



Ministração do Vinho: 

Cântico: Este é Meu Corpo 

2. Este é o meu sangue vertido por Ti,
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe, e quando o fizeres,
Faze-o em amor por mim!

VI – ATO DE DESPEDIDA

Cântico:  Rei do Meu Coração 

Rei do meu coração, 
Seja o monte que percorro,
A fonte que eu bebo, És minha canção.
Rei do meu coração, Seja o meu esconderijo,
Refúgio que preciso, És minha canção.

Tu és bom, bom, oh oh. 4x

Rei do meu coração, 
Seja o vento em minhas velas,
A âncora no mar, és minha canção.
Rei do meu coração, 
Seja o fogo em minhas veias,
O eco dos meus dias, És minha canção.

Rei do meu coração, 
Seja o vento em minhas velas...

Tu és bom… 4x   

Tu não me deixarás, 
Não me deixarás jamais!   4x

Tu és bom… 4x   

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Maranata 
Tu és a minha luz, a minha salvação
E a Ti me renderei. 
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas mãos, Eu nada temerei. 

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh! Senhor!  
Oh, Oh, Oh, Tu és Digno de Louvor!

Só em Ti confiarei, 
Eu nada temerei, em frente eu irei, 
Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás, 
Do céu pra nos buscar, 
Pra sempre reinarás. Aleluia!

Tu és a minha luz... 
 
Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh! Senhor...  

Só em Ti confiarei…   2x

Oh oh oh, Oh oh oh, Oh oh oh, Oh oh oh.  

Vem, Jesus. Vem Jesus, 
Maranata, ora vem, Senhor Jesus!   4x  



#aniversariantes da semana

Hoje: Cláudia Figueiredo de Castro Freitas Santos, Daniel Ebendinger, Irene Monteiro 
Grillo, Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos, Valéria Ramos Pinto Gorne.

Seg 21: Ana Paula Ramalho Bellini, Cleonice Alves da Silva.
Ter 22: Ana Luiza dos Santos Couto de Souza, Asafe Nascimento Moreira Faria, Maria 

da Glória de Oliveira Silva, Maria Lucia Teixeira, Marly Simon.
Qua 23: Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro, Elio Freire Sardinha, Joana Angélica 

Pereira Antonio, Luíza Araújo Werner, Maria Lúcia Wanderley de Andrade, Rodrigo 
da Silva Abdo, Presb. Ruy Fonseca Coelho.

Qui 24: Claude Antoine da Silva Amaral, Gabriel Lira dos Santos Oliveira Martins, 
Gabrielle de Oliveira Pereira, Joana Martins Pimentel Boechat, João Batista 
Rodrigues, João Luiz Rodrigues de Lemos, Lethicia Santos Leal, Neila do Amaral 
Moreira, Susana Balmant Emerique Simões.

Sex 25: Angela Maria da Silva Rangel, Rosane Nalbones Barbosa Rosa, Sandra 
Medeiros Rangel, Vera Lúcia de Lima.

Sáb 26: Gabriel Cunha de Barros Santos, Janete Monteiro, Jorge Teixeira Monteiro, 
Diác. Leonardo Nicácio Trindade, Lindinalva Simões dos Santos de Freitas, Odila 
Varela Durães.

#de nascimento
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#de casamento

Seg 21: Presb. Jorge Lima de Apocalypses e Elionora Souza Pinto de 
Apocalypses

Ter 22: Vânia Celestino da Fonseca e Américo F. F. da Fonseca.
Sex 25: Marcos Antonio do Rosário Cordeiro e Maria Odette Elethério 

Cordeiro.
Sáb 26: Nelson Cardozo Souza e Vera Lúcia Vieira Souza, Elza Pereira 

Cravo e Sérgio Cravo, Presb. Peter Walker Tenney e Denise Mateus 
Tenney.

"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: Lic. Daniel Jardim

“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 
            19h: Presb. André Lima

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. 

Próximo Domingo (27/06/2021) - 1B - Culto das 10h3 Filipe Agum, João Márcio, Jorge 0min: 
Gorne, José Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Beatriz 
Gorne, Bruno Trovão, Ester Trindade, Roberto Marinho, Viviane Mattos, Hannah Duarte.

Sub Equipe 3A- Culto das 19h: 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.
 

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, Rute Villon, Ignez Fajardo.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 21: Romanos 6. 11-14 – Acabar com a inveja
Ter 22: Gênesis 3. 1-10 – Esconde-esconde
Qua 23: Sofonias 3. 14-20 – O Senhor se alegra 
Qui 24: Gálatas 5. 22-26 – Brincando com alegria
Sex 25: Mateus 5. 221-30 – Vaidade em chamas
Sáb 26: Eclesiastes 7. 1-6 – Seu elogio
Dom 27: Gênesis 33. 1-11 – Desatando a corda

#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)



#editorial

1 - Boletim Dominical 

"Quem ama nunca desiste, porém suporta 
tudo com fé, esperança e paciência. 

O amor é eterno". 1 Co 13.7- 8a (NTLH)
 Há alguns domingos, celebramos, 

junto a duas famílias, pelos 50 anos de casados 

de dois mui dignos casais. Aquilo que os nossos 

olhos viram em duas oportunidades em uma 

mesma manhã é um acontecimento raro em 

tempos atuais, primeiro pela longevidade 

saudável de ambos e segundo por nunca terem 

desistido dos votos de amor, fidelidade e 

cumplicidade que um dia fizeram um ao outro 

diante do altar.

 Boa parte das concepções deste tempo 

prega que algo só pode ter valor enquanto é útil e 

dá prazer. Diante dessa perspectiva, em pouco 

tempo, tudo acaba sendo descartado, vai para o 

lixo e é substituído por algo novo e supostamente 

melhor. O que é terrível é que essa perspectiva 

aplicada às coisas, por vezes, acaba se infiltrando 

também nos relacionamentos interpessoais. 

Possivelmente, o homem moderno tenha 

dificuldade de até se colocar nesse lugar de viver 

com uma mesma pessoa por tanto tempo, afinal 

reina hoje a cultura do descartável e do 

cancelamento. E nenhum ser, que manifesta a 

imagem de Deus, merece ser tratado como um 

simples objeto!

 O ser humano tem dentro de si um 

anseio por um relacionamento profundo, 

duradouro e verdadeiro, ele carece de amar e de 

ser amado de verdade. Esse anseio só pode ser 

suprido plenamente pelo amor de Deus 

manifestado em Jesus. O relacionamento 

conjugal tem o objetivo de ser apenas uma 

pequena amostra desse amor. Por isso, o amor 

entre um casal precisa ser orientado pelo amor de 

Deus.

 

É maravilhosa a certeza de que, quando seu 

cônjuge prometeu estar a seu lado “até que a 

morte os separasse”, ele estava falando sério. Em 

dias tão maus, é alentadora a segurança de voltar 

para casa sabendo que há alguém, que ama você, 

esperando-o chegar. Saber que alguém vai amá-

lo até mesmo quanto você não tiver mais nada de 

bom para oferecer. Amados, não é sábio trocar a 

constância de um amor duradouro pelo êxtase de 

uma paixão carnal, momentânea e pecaminosa. 

Diante disso, conta-se a história de que, certa vez, 

um amigo perguntou a um outro amigo, cuja 

esposa era portadora de Alzheimer: “Por que você 

insiste em permanecer todos os dias ao lado dela, 

se ela nem sabe mais quem é você?” Ele 

prontamente respondeu: “Ela pode não saber 

quem sou eu, mas eu sei quem ela é!”

 O amor de Deus é muito maior do que 

esse e do que qualquer outro! Diz a palavra de 

Deus que nós não éramos aqueles que juravam 

amor a Deus, que procediam respeitosa e 

dignamente, que faziam declarações de amor ao 

Senhor. A Bíblia nos identifica como “inimigos da 

cruz” (Fl. 3. 18) e afirma que “estávamos mortos 

em nossos delitos e pecados” (Ef 2. 1). Nós não 

caminhávamos em Sua direção, não o tratávamos 

amorosamente de maneira prévia. Mas, ainda 

assim, Ele nos amou, enviou o Seu Filho para nos 

perdoar, restaurar, redimir e reconstruir aquilo 

que o pecado distorceu. Em Cristo, Deus nos fez 

amigos, filhos e noiva que aguarda com 

expectativa o encontro com o Senhor. Louvamos 

a Deus por seu incomparável amor e celebramos 

a Ele, pois só cremos no casamento, na família e 

na perenidade do amor, porque o nosso Deus nos 

ensinou o quão nobre é esse sentimento.

A SUBLIMIDADE DO AMOR

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo



Ferris Bueller, só que cristão

"Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e 
não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no 
esquecimento.

Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, 
porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma." (Eclesiastes 9: 5 e 10)

Você já leu Eclesiastes? Certamente, se já leu, esse livro te incomodou. 
Talvez por ter um tom pessimista, talvez por achar que ele incentiva coisas 
estranhas ou, até mesmo, por achar que ele não deveria estar na Bíblia. Bom, 
não tem como fazer uma análise completa e destrinchar o livro todo agora, a 
única coisa que posso adiantar é que Eclesiastes é um livro incrível para se 
estudar. Atentemo-nos a esses dois versículos acima.

Comecemos pelo que mais incomoda: esse versículo 5 que parece negar a 
consciência após a morte. O que precisa ser entendido é que Salomão fala da 
nossa perspectiva, do lado de cá. Não precisamos rasgar a Bíblia ou o livro de 
Eclesiastes, mas podemos entender que ele fala que as coisas de hoje são de 
hoje. Há decisões que precisamos tomar agora, não podem esperar. Seguir a 
Cristo é uma delas. Então, saibamos que não é dever de um único livro fornecer 
todas as respostas e Eclesiastes é o tipo de livro que lemos para aprender a 
servir a Deus mesmo quando não temos respostas.  

Mas passemos ao versículo. Parece dizer que, como a única certeza que 
temos é a morte, joguemos tudo para o alto, a morte está próxima. Carpe Diem. 
Mas como a Bíblia toda responde: Há ressurreição. Considerando todo o livro 
de Eclesiastes você entenderá que desfrutar e se satisfazer envolve gratidão e 
sabedoria. É um erro tratar as dádivas como se fossem o próprio doador. Elas 
não podem ser a fonte de sentido para a existência. São vapor.

O que Deus nos concede é algo sobremodo sublime, mais do que curtir a 
vida porque vamos morrer. A ideia é: Deus está no controle, portanto, aproveite 
o dia. O mundo está sofrido e não entendemos muita coisa; aproveite diante do 
Senhor e para a glória dele. Gênesis 1 repete sete vezes “e viu Deus que isso era 
bom”. Deus evidentemente se importa com mais do que somente a eficiência e a 
funcionalidade. Ele fez um mundo cheio de coisas boas, lindo: “Que variedade 
Senhor, nas Tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das 
tuas riquezas” (Sl 104.24).

Desfrute na presença do Senhor, irmão! A vida do seguidor de Cristo não é 
enfadonha, mas vai pelo caminho do mais puro deleite. Sabemos de onde vem 
as dádivas e por isso elas ficam no lugar certo em nossas vidas. Elas apontam 
para alguém maior. Como comenta Emilio Garofalo em seu livro "Isto é Filtro 
Solar:" “Ao marejarmos os olhos diante de um pôr-do-sol, ao rirmos de um 
cachorrinho aprontando, temos pistas de algo maior. Um pensamento que 
também é um sentimento. É o coração coçando pelo mundo eterno. E Deus na 
sua bondade utiliza as coisas boas de sua criação como trilhas que nos fazem 
entender que Ele é a fonte de toda beleza, toda bondade, toda verdade. E Ele veio 
a nós em Cristo para abrir caminho para todo aquele que nEle crer” (2020, p. 
373).

Amanda Casanova

Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais 
para mais detalhes de nossas programações!

Instagram: @umprio
Facebook: UMP-Rio

#ump
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