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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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O que é essencial para sua vida? 
“Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; 

pelo contrário,o Espírito nos enche de poder e de amor e 
nos torna prudentes.” 2Tm1:7 NTLH

(2 Timóteo 1:7-12)
 A segunda carta para Timóteo foi escrita por Paulo, 
em Roma, em um período que não era dos melhores. Havia 
muita perseguição; muitos cristãos eram queimados e 
crucificados. Paulo já tinha passado por diversas situações, 
sofrimentos e agora estava preso novamente. Um homem que 
tinha sido tão importante, culto, cidadão romano e agora 
estava prisioneiro.
 Mesmo diante das circunstâncias e de todo o 
sofrimento, Paulo sabia que ninguém poderia separá-lo do 
amor de Cristo. Aquilo era essencial para sua vida! (2Tm 
1:11-12). Por mais que todos o tivessem  abandonado e não
tivessem ido à sua defesa perante as autoridades, Paulo 
estava lá, confiando no Cristo que o livraria de todo o mal, 
afinal Paulo tinha certeza que aquilo era um propósito dEle. 
(2Tm 4:16-18).
 Paulo podia estar preso e humilhado, mas ele não se 
envergonhava do Evangelho que pregava e vivenciava; dizia a 
Timóteo para não duvidar de nada do Evangelho naquele 
momento de fragilidade; que tudo que viveu tinha valido a 
pena e que nada se compararia com a eternidade. (2Tm 1:7-
9).
  Deus não trabalha com o reconhecimento humano, 
afinal a honra de Deus é eterna! Paulo sabia disso e não 
esperava o reconhecimento de Roma ou dos seus "amigos" 
que o deixaram sozinho. Mesmo tendo pessoas próximas 
virando-lhe as costas, ele sabia o que era essencial para sua 
vida. Não se envergonhe de proclamar o Evangelho, não se 
envergonhe de ser sal e luz em meios às trevas, não tenha 
vergonha de dizer “não” para o mundo. Há um grande valor 
em viver para Deus,  das consequências.independentemente

Milena Ximenes

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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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



#editorial#liderança
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 Seríamos capazes de hoje afirmar que 
veremos o crescimento dos nossos filhos? A 
formatura ou o casamento deles? Há segurança 
em declarar que estaremos com nossos netos por 
longos dias? Quanto tempo temos de vida? É 
possível assegurar onde estaremos no próximo 
ano? E no próximo mês? E no próximo dia? E no 
próximo minuto? Diante dessas respostas, somos 
levados a reconhecer que a vida humana é frágil e 
passageira. Logo, o que temos feito de nossa 
jornada aqui na Terra?
 Você já ouviu falar de Benjamin 
Disraeli? Ele foi um político britânico, anglicano, 
escritor, aristocrata e Primeiro-Ministro do Reino 
Unido em duas ocasiões. Esse homem cunhou 
uma linda frase que inevitavelmente gera 
profunda reflexão a quem a ouve: “a vida é muito 
curta para ser pequena”. Nessa afirmação, ele 
propõe uma reflexão a respeito do tempo de vida e 
do quanto ela é relevante.
 Na  juventude ,  espec ia lmente ,  
construímos a expectativa de que viveremos por 
longos anos. Dessa forma, projetamos um futuro 
de  mui tos  d ias ,  t raçamos obje t ivos ,  
estabelecemos metas, no entanto não 
necessariamente essas previsões se concretizam. 
De antemão, é necessário deixar claro que essa 
não é uma palavra contra planejamentos corretos 
e contra perspectivas e prognósticos para as 
realizações da vida. 

 Entretanto, há a necessidade de nos 
lembrarmos de que tanto o querer, quanto o 
realizar pertencem ao Senhor. Devemos ter 
cuidado para não passarmos a vida correndo 
atrás do vento, em uma pressa alucinante e 
adoecedora, com incontáveis atividades, 
como se de nós procedessem as decisões, 
contrariando o que o sábio afirma em 
Provérbios 16. 33; esse texto declara que as 
decisões vêm de Deus.

 A Palavra de Deus confirma a 
efemeridade e a fragilidade da vida por meio de 
Tiago 4. 13- 14: “Ouçam agora, vocês que dizem: 
Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela 
cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios 
e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que 
lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês 
são como a neblina que aparece por um pouco de 
tempo e depois se dissipa.” 
            Nesses versos, Tiago repreende essas 
pessoas, afirmando que elas estavam 
desconsiderando de modo arrogante a soberania 
divina, ao viver a vida e ao fazer planos para o 
futuro sem levar em consideração a providência 
de Deus. No verso seguinte ele mostra qual deve 
ser a atitude correta a ser tomada diante dos 
projetos de vida: “Ao invés disso, deveriam dizer: 
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou 
aquilo. É necessário crer na soberania de Deus, 
colocando todas as nossas atividades diante 
d'Ele, com objetivo de glorificá-Lo em todas as 
áreas da vida, sabendo que tudo o que 
conquistamos é uma dádiva de Deus, proveniente 
de sua infinita bondade para conosco. 
            Diante disso, temos vivido sob o prisma 
de que nossa vida é efêmera? Um vapor que logo 
se dissipa ou uma erva que logo seca? Portanto, 
busque sabiamente seus objetivos; persevere 
naquilo que você deseja. Mas considere todas as 
suas obras e veja se tudo o que você busca não é 
apenas vaidade. Use o fôlego que ainda lhe resta 
para glorificar a Deus com sua vida, com todas as 
suas atitudes e não se envolva em animosidades 
fúteis, olhe nos olhos de quem você ama e 
agradeça ao Senhor por tantas oportunidades de 
ser alguém melhor. Que Deus nos ajude a contar 
os nossos dias para que alcancemos sabedoria, 
aproveitando ao máximo cada instante como 
dádivas irrepetíveis (Salmo 90.12). 

A efemeridade da vida

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino 

 “Edificação, o caminho da maturidade.”

19h: Mis. Leninha Maia

“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 (27/06/2021) - 4A - Culto das 10h30min: Marcelo Castro, Sérgio Branco, Thiago 
Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, Roberto Marinho, Cláudia Rego, Odete 
Tavares, André Lima.

Sub Equipe 4B- Culto das 19h:  Marcelo Castro, Sérgio Branco, Thiago Castilho, Antônio 
Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, Viviane Castro, Sandra Alves, Ada Cunha, Daniele 
Fernandes.

Próximo Domingo (04/07/2021) - 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.
 

#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, Diác. 
Mário Sérgio, Rute Villon, Ignez Fajardo, Maria da Luz Borges de Assunção, Liliane França, 
Aldenoura França, Diác. Albino Leite.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 28: Atos 16:6-10 – Digressões divinas
Ter 29: Provérbios 27:1-10 – Quando os tubarões não mordem
Qua 30: Êxodo 25:31-40 – Através de uma nova lente
Qui 01: Mateus 6:25-34 – Como encontrar paz
Sex 02: 1 João 2:16-17 – Vaidade em chamas
Sáb 03: Eclesiastes 7. 1-6 – Honesto com Deus
Dom 04: Gênesis 33. 1-11 – A história e Seu nome

#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)

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 30/06, 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.

No 4o com Deus: ALIEN está entre nós! 
"As coisas encobertas pertencem ao 
SENHOR, nosso Deus, porém as reveladas 
nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para 
sempre, para que cumpramos todas as 
palavras desta lei." (Dt 29.29).
"...e são surpreendidos por grandes naves 
que tomam o céu das principais capitais do 
mundo. Chamados de Senhores Supremos, 
eles se tornam governantes e suscitam a 
curiosidade e o temor dos humanos sobre a 
sua verdadeira identidade. O mistério 
permanece e conduz toda a trama: Quais 
são os verdadeiros objetivos dos Senhores 
Supremos? Até quando suas ações irão 
coincidir com o bem-estar da Terra?" 
(Resenha do livro de Arthur C. Clarke, "O 
Fim da Infância").
Nessa vastidão do Universo, por que somos 
especiais? Onde estamos e por qual 
motivo? O texto bíblico Dt 29.29 nos mostra 
o que é relevante? O que nos cabe? 
Cumprindo nossa promessa, depois de 8 
anos, ALIEN estará entre nós às 17h de 
HOJE. Prepare-se! Reúna seus amigos e 
entre no Canal do YouTube do "No 4o com 
Deus, o melhor lugar para se estar". 
Detalhes em: https://www.youtube.com 
/watch?v=v9SUXLUUGGw

Eleição Pastoral
 Te n d o  c o m o  m o t i v o s  o  
falecimento do mui digno e amado Presb. 
Gelbson Veloso Improta, relator da 
Comissão de Eleição, e aspectos técnicos 
e ajuste na agenda da Igreja, informamos o 
adiamento da eleição pastoral, 
incialmente marcada para dia 04 de julho, 
para uma data futura, que em breve será 
anunciada pelo Conselho da Igreja. Desde 
já, esteja orando por este ato tão 
significativo e abençoador para a Igreja do 
Rio e para o Protestantismo Brasileiro. 

Volta das Crianças aos domingos com 
classe na Igreja
Com todo carinho e cuidado estamos com 
duas classes pela manhã uma à noite 
durante os cultos Matutino e Vespertino. 
Pela manhã estamos com os seguintes 
módulos: “O Cuidado de Deus” para o Pré-
Escolar e “Vida de Jesus” para o escolar. À 
noite estamos estudando o módulo:  
Personagens Bíblicos. Aos poucos, pela
graça de Deus, tudo se normalizará.. Todo 
material é higienizado e cada criança recebe 
um bloco individual de atividades. É 
necessário que  as crianças estejam de 
máscara. Agradecemos a compreensão e o 
apoio de todos os pais e responsáveis. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9SUXLUUGGw
https://www.youtube.com/watch?v=v9SUXLUUGGw


#aniversariantes da semana

Hoje: Luiz Carlos de Freitas, Marlenice Lima Vieira dos Santos, Neli da Silva 
Mendel Castelano;

Seg 28: Presb. Denilson Laurentino Sevilha, Gabriel Gustavo de Lima Soares, 
Genivalda Nunes Silva, Laura Amaral dos Santos, Sérgio Paula Fraga, Tatiana 
Coutinho Machado Chaves;

Ter 29: Presb. Adibe Vieira dos Santos, Daniela Matera do Monte Lins Gomes, 
Edécio Nogueira Cordeiro Filho, Geruza Pereira Monteiro, Lucas Regis 
Ouverney, Paulo Barros Albuquerque Filho, Diác. Paulo Bruno, Paulo Vecchi 
Ruiz Cardoso da Silva, Paulo Vendrami;

Qua 30: Phebe Oliveira Guidi de Barros;
Qui 01: Priscila Bandini Adan, Roberta de Mello e Souza;
Sex 02: Gabriel Pinto Gorne, Irani Pereira de Souza, Maria do Socorro Gomes 

Figueiredo Bezerra, Nely Seixas, Rogélia Garcia da Silveira;
Sáb 03: Marcela de Oliveira Almeida Marques, Mônica Moreira da Silva Mota.

#de nascimento
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#de casamento

Hoje: Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza e Raphaela Machado da Costa 

Inácio de Souza, Jefferson Sing Toledo Júnior e Juliana Teixeira dos 

Santos Camboim;
Qui 01: Silvio de Souza Corrêa e Vera Lúcia Barreto Corrêa;
Sex 02: Cláudia Regina Oliveira Dohmann e Marcus Vinicius Dohmann 

Brandão.

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

Dízimo, Expressão de Gratidão
 O Dízimo abrange 10% de todo o 
nosso ganho: salário, aposentadoria,  
pensão, mesada, lucro com aplicação, 
herança, ganhos extras etc. A gratidão 
nasce no reconhecimento de que tudo que 
somos e temos vem do Senhor. O Deus da 
providência age em nossa vida nos dando 
capacidade física, emocional e intelectual 
para exercemos a nossa profissão, dá-nos o 
trabalho e provê o pão de cada dia.
 "...porque tudo vem de ti, e das 
tuas mãos to damos." (I Cr 29.14b). O 
Apóstolo Paulo fala da gratidão que deve 
motivar a entrega de dízimos e oferta: "Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e pão 
para alimento também suprirá e aumentará 
a vossa sementeira e multiplicará os frutos 
da vossa justiça, 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. 
10-12). Entregue-o com alegria; Consagre-
o com gratidão.

Próxima Devocional da UPA Rio na IP 
Américas
 Nossa  ú l t ima  devoc iona l  
presencial aconteceu na Catedral com a 
presença de 70 adolescentes em parceria 
com a UPA Américas. E no dia 10 de julho, 
se Deus quiser faremos a devocional 
presencial na IP Américas na Barra da 
Tijuca, às 17h. Seguiremos todos os 
protocolos e será uma oportunidade de 
conhecermos a Igreja filha e realizarmos um 
trabalho em conjunto, visando à 
evangelização e o crescimento espiritual 
dos nossos adolescentes. 
 Em breve maiores informações. 
Também informamos que continuamos 
com as devocionais on-line e com o 
discipulado às terças-feiras.

ECOS da Catedral
 Nosso convite é para que você 
venha participar de um dos nossos 
pequenos grupos e experimente 
comunhão e crescimento. Nosso 
contato é 98193.9584. Você vai se 
surpreender. Venha nos conhecer, ainda 
virtualmente. 
"Deixe os ECOS Ressoarem na sua vida 
e família!".



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Escala dos Plantões – Pedimos aos 
Diáconos para observar a nova escala de 
plantão publicada em nosso grupo de 
mensagens, uma vez que alguns foram 
remanejados para criação de uma nova equipe. 
Vamos nos atentar às datas dos plantões de 
cada equipe! Houve a diminuição no número 
de Diáconos por equipe e por isso a presença e 
pontualidade . são muito importantes.
Devemos sempre agradecer ao Senhor pela 
oportunidade de estarmos trabalhando para 
sua obra, fazendo-a sempre com amor e 
dedicação.

Reunião de Oração - Na última segunda-feira 
dia 21/06/2021, foi realizada a nossa reunião 
de oração. Foi uma bênção! Tivemos 
momentos gratificantes, pois compartilhamos 
nossas aflições e agradecimentos ao Senhor.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas 
para que os membros e visitantes possam 

par t ic ipar  dos  cu l tos  
presencia is  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, correspondências ou solicitações 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade  Auxiliadora  Feminina

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar.  Toda segunda-
feira,  às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece a 
semana em oração!

#sociedades
e ministérios
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Bênção Apostólica
Amém Quintuplo

Poslúdio: Calmo, Sereno e Tranquilo 

Calmo, sereno e tranquilo, 
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo, 
Que só por Ele eu pude obter.

Ele é Jesus meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador,
Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus!

Com Deus!

Triste foi sua história, 
Levado a 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!
Com Deus!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

http://jd@catedralrio.org.br


Reunião de  Oração - Toda terça-feira, às 9h. 
A SAF Rio se reúne para orar.  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.

Reunião Plenária – Dia 1 de Julho, às 
14h30min pelo Zoom. Comece o mês 
louvando a Deus , agradecendo as bênçãos 
recebidas, juntamente com as sócias dos 
outros departamentos.

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 última terça, em nossa 
reunião mensal, o Senhor falou conosco 
através do Rev. André Monteiro! Foi uma 
bênção! Fique de olho e participe de nossas 
programações, para a edificação de sua família!

XXIV RECCC – O REENCONTRO DE CASAIS 
COM CRISTO acontecerá no período de 22 a 24 
de outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 
Restam poucas vagas. Dr. Roberto Aylmer trará 
uma mensagem especial para o nosso grupo. 
Invista no seu maior patrimônio: sua família, 
que começa pelo seu casamento. 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. Que a 
caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão!
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Na oração encontro calma, 
Na oração encontro paz.
Orar a Deus faz bem a alma, 
Falar com Deus me satisfaz.

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 4. 1-6 
                        Presb. André Lima

Cântico: Oceanos

Tua voz me chama sobre as águas, 
Onde os meus pés podem falhar;
E ali Te encontro no mistério, 
Em meio ao mar, confiarei.

Ao Teu nome clamarei 
E além das ondas olharei. 
Se o mar crescer, 
Somente em Ti descansarei,
Pois eu sou Teu e Tu és meu.

Tua graça cobre os meus temores, 
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo,
Tu és fiel, nunca vais falhar.

Ao Teu nome clamarei... 

Guia-me pra que em tudo em Ti confie,
Sobre as águas eu caminhe
Por onde quer que chames.

Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme

Senhor, em Tua presença

Guia-me...  2x   

Ao Teu nome clamarei... 

Mensagem: Mis. Leninha Maia 

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Ele vem pra te salvar 

Diga para os temerosos, 
Não há nada a temer 
Poderoso é o Teu Senhor 
Quando clama Seu nome, 
Ele então virá 
 

Ele vem pra te salvar, 
Ele vem para te salvar 
Diga ao cansado, 
O teu Senhor virá, 
Ele vem para te salvar 
 
Ele vem pra te salvar...

Diga para os abatidos, 
Não percam a fé 
Poderoso é o teu Senhor 
Quando clama Seu nome, 
Ele então virá 
 
Ele vem pra te salvar...
  
Ele é o teu refúgio em meio às lutas, 
O escudo na tempestade 
Uma torre na tristeza, 
Fortaleza em meio à batalha

Ele vem pra te salvar... 2x



UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

A nossa devocional presencial já tem data! 
Ela será dia 10/7,  sábado, às 17h, lá na Igreja 
Presbiteriana das Américas. Lembre-se de 
confirmar sua presença no grupo da UPA ou 
com algum membro da nossa diretoria. 
Esperamos você lá conosco!

Nos finais de semana que não tivermos essas 
devocionais, nós a teremos  de forma on-line, 
nos domingos às 17h no 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
e-mail( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Tema anual:
"Regozijai-vos na esperança, sede pacientes 

na tribulação, na oração, perseverantes; 
compartilhai as necessidades dos santos; 

praticai a hospitalidade". (Rm 12.12).

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

Agenda de Julho: 

Devocional: dia 11/07, às 16h30min. 

Curso: Dia 12/07, às 19h30min; 
            Dia 19/07, às 19h30min. 

Reunião de Oração: Dia 26/07, às 19h30min.

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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II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos 
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos?  Ou :  Com que  nos  
vestiremos? Porque os gentios é que 
procuram todas estas coisas; pois vosso 
Pai celeste sabe que necessitais de todas 
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas.” (Mt 6.31-33)

Cântico: Vencendo vem Jesus

Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o 
meu coração, prova-me e conhece os 
meus pensamentos;” (Sl 139.23).

Congregação: “Vê se há em mim algum 
caminho mau e guia-me pelo caminho 
eterno.” (Sl 139.24)

Motivos de Oração

Cântico: Falar com Deus 

Na oração encontro calma, 
Na oração encontro paz.
Orar a Deus faz bem a alma, 
Falar com Deus me satisfaz.

Falar com Deus, que privilégio, 
Abrir a alma ao criador.
Sentir que os céus estão abertos 
E ouvir a voz do salvador.

Grande é o nosso Deus 
E as obras que Ele faz.
O Seu amor não tem limites, 
Em Seu perdão encontro paz.

Falar com Deus é o que preciso, 
Pois Ele é fonte de poder
Só n’ele a vida faz sentido, 
Pois me dá forças pra viver.

Grande é o nosso Deus...

O Seu amor não tem limites...
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Pai Nosso 

Pai nosso, nos céus, Santo é o Teu nome
Teu reino buscamos, 
Tua vontade seja feita

Na terra como é nos céus,
Deixa o céu descer   2x 

Pai nosso, nos céus...   

Na terra como é nos céus, 
Deixa o céu descer   2x  

Deixe o céu descer, deixe o céu descer!  2x

Teu é o reino, Teu o poder é, 
Tua é a glória pra sempre, amém  4x

Na terra como é...   2x

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração: 
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do Senhor; 

louvai-o, servos do Senhor.”  (Sl 135.1).

Mulheres: “Vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da Casa do nosso 
Deus.” (Sl 135.2).

Homens: “Louvai ao Senhor, porque o 
Senhor é bom; cantai louvores ao seu 
nome, porque é agradável.” (Sl 135.3).

Dirigente: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o 
meu coração; contarei todas as tuas 
maravilhas.” (Sl 9.1).

Todos: “Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao 
teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei 
louvores.” (Sl 9.2) 

Cântico: Te amo, Jesus

Em tua presença eu estou, 
Ó Deus, venho render-me a Ti.
Com o coração cheio de amor, 
Declaro o que Tu tens feito a mim.

Mesmo sem merecer me amou, 
Na cruz se entregou por mim.
Do meu pecado me lavou 
E com seu sangue me redimiu.

Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser,   
E em Teu nome ponho a minha esperança.

Te amo, Jesus, e não há para mim,
Outro igual a Ti. 2x

Mesmo sem merecer me amou, 
Na cruz se entregou por mim.
Do meu pecado me lavou  
E com seu sangue me redimiu.

Confio em Ti, Senhor… 
                                  
 Te amo, Jesus... 2x 

Nem no mar, nem na terra,  
Nem no céu, não existe outro igual a Ti.  2x
Eu poderia procurar, mas não iria encontrar,  
Outro igual a Ti.

Te amo, Jesus... 2x 

Oração de Adoração
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Porque os atributos invisíveis de 

Deus, assim o seu eterno poder, como 
também a sua própria divindade, 
claramente se reconhecem, desde o 
princípio do mundo, sendo percebidos por 
meio das coisas que foram criadas” (Rm 
1.20).

Mulheres: “Ó Senhor, tu és o meu Deus; 
exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, 
porque tens feito maravilhas e tens 
executado os teus conselhos antigos, fiéis 
e verdadeiros.” (Is 25.1).

Homens: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao 
Senhor.” (Sl 146.1).

Dirigente: “Louvarei ao Senhor durante a 
minha vida; cantarei louvores ao meu 
Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146.2).

Todos: “Ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, 
glória, majestade, império e soberania, 
antes de todas as eras, e agora, e por todos 
os séculos. Amém!” (Jd 25).

10 HNC – “A Criação e seu Criador.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Da multidão dos que 
creram era um o coração e a alma. 
Ninguém considerava exclusivamente sua 
nem uma das coisas que possuía; tudo, 
porém, lhes era comum. Pois nenhum 
necessitado havia entre eles, porquanto os 
que possuíam terras ou casas, vendendo-
as, traziam os valores correspondentes e 
depositavam aos pés dos apóstolos; 
então, se distribuía a qualquer um à 
medida que alguém tinha necessidade.” 
(At 4.32, 34-35)

 92 HNC – “A fé contemplada”
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4.6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 9. 1-37
           Presb. Altair Bazeth

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

Tema da Série:
"Edificação, o caminho da maturidade"

V – DEDICAÇÃO 

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico: “Alegria é viver feliz”

Alegria é viver feliz,
Sem importar qual a situação.
Se honrado ou se humilhado,
Em escassez ou fartura de pão.

Alegria é poder pedir
Ao Deus Bendito pelo meu irmão.

É viver no mesmo sentimento 
De afeto e de consolação.

Alegria é saber que Deus,
Segundo a Sua Glória e riqueza,
Vai suprir nossas necessidades,
Com certeza!

Alegria é tudo perder.
Sem perder nada do amor de Deus.
Ter de Cristo o conhecimento
Nos caimnhos seus.

Alegria, (alegria, alegria)
Alegria, (todo dia, todo dia)
Essa alegria no Senhor
Nunca vai acabar.
Alegria, (alegria, alegria)
Alegria, (todo  dia, todo dia)
Ele nos faz tanto o querer
Como o realizar!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“… portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor 
é vossa força” (Ne 8.10b) “Alegrai-vos sempre no Senhor; 

outra vez digo: Alegrai-vos” (Fp 4.4)


