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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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Nossa Esperança...

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a 
esta vida, somos os mais infelizes de todos os 
homens.” (1 Co 15. 19)
 Há um adágio popular que preconiza: “A 
esperança é a última que morre.”  Se morre, não é 
verdadeira. É falsa e temporária!  É um simulacro 
de esperança.  É uma cópia mal feita de um original 
perfeito. A esperança que permeia a mente e invade 
o coração do crente é verdadeira, inigualável e 
transcendente!  Vai além do “agora,” não termina, 
não envelhece, não morre!
 É uma esperança maior, infinita em 
Deus, concretizada pela fé em Cristo.  Baseia-se na 
Graça Divina e toma forma experimental em seu 
amor inesgotável.  A nossa esperança é grafada 
com o “E” maiúsculo de eternidade! É esperança 
além da esperança “comum.”  Tem essência 
espiritual!
 
NOSSA ESPERANÇA É SOBRENATURAL.
 Origina-se em Deus, concretiza-se em 
Cristo e é ministrada pelo Espírito Santo ao espírito 
dos eleitos, dos filhos de Deus!
Não é uma simples virtude que a mente gera e o 
coração sente.
 É uma profunda convicção espiritual, 
gerada pela fé em Cristo, porque “A fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de fatos que se 
não veem.” (Hb 11.1)
 
NOSSA ESPERANÇA É TRANSCENDENTE.
 Não se limita ao tempo, ao agora, ao 
passageiro, ao transitório.  Ela rompe o “cronos” e 
se introduz no eterno, no porvir.  Vivemos tal 
esperança hoje, “olhando para Jesus, autor e 
consumador da fé,” vislumbrando o amanhã de 
Deus.
 Nossa esperança transcende o tempo 
presente e se introduz no porvir, ultrapassa o limite 
imposto pelo “ainda não” e se reveste de 
eternidade!

NOSSA ESPERANÇA É IMORTAL.
 O proverbista afirma que “... o justo, 
ainda morrendo, tem esperança.” (Pv 14. 32)
Sua esperança não morre com a morte! Jesus 
declarou: “ Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, ainda que morra, viverá.” (Jo 11. 25)
 Tal esperança inextinguível, nasceu no 
coração do Deus da esperança e, em Cristo, foi 
implantada no coração dos eleitos!  O Rev. João 
Campos de Oliveira declara poeticamente:  

“Cristo, esperança nossa!”
Pois da culpa nos livrou;
Com seu sangue precioso,
Lá na cruz já nos comprou.
Deu-nos vida em sua morte,
Pois que já ressuscitou”.

NOSSA ESPERANÇA É ETERNA.
 Na “consumação do século” (a presente 
era), por ocasião da Segunda Vinda de Cristo, o 
que é esperança hoje, transformar-se-á em 
realidade eterna, em que os eleitos experimentarão 
e viverão o “para sempre” de Deus!
 A esperança assumirá uma forma 
espiritual imutável, perfeita e gloriosa!
 Marcará os nossos corpos com a 
ressurreição e a glorificação; a salvação será 
consumada (plenificada) em Cristo.  Corpo e 
espírito serão plenamente restaurados em Cristo.  
Acontecerá o que o Apóstolo Paulo declara 
profeticamente: “Na esperança de que a própria 
criação será redimida do cativeiro da corrupção, 
para a liberdade da glória dos filhos de Deus.” (Rm 
8. 21)
 Nossa esperança maior é um evento 
único e inigualável, que todo eleito “espera” com 
santa expectativa, vida piedosa e fé inabalável: A 
Segunda Vinda de Cristo!

 Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar



#notícias gerais

Convocação da Assembléia Geral 
Extraordinária (AGE) da Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro.
 O Conselho da Igreja, em suas 
prerrogativas Constitucionais, conforme o 
Art. 9º da CI/IPB: “A assembléia geral da 
Igreja constará de todos os membros em 
p l e n a  c o m u n h ã o ,  e  s e  r e u n i r á  
ordinariamente, ao menos uma vez por ano, 
e , convocada pelo extraordinariamente
Conselho, sempre que for necessário, 
regendo-se pelos respectivos estatutos.
§ 1º - Compete à assembleia:

A) Eleger pastores e oficiais da Igreja;
Convoca os membros da IPRJ para 
reunir-se em assembleia geral  
extraordinária (AGE), para eleição de 
pastor efetivo, dia 1 de agosto de 2021, 
às 9 horas. A votação dar-se-á das 9:15h 
às 19:15h. O encerramento da 
assembleia dar-se-á no final do culto 
vespertino, às 21 horas. O Conselho 
apresenta, como candidato único, o Rev. 
Renato Lopes Porpino; todavia, se assim 
o desejar, poderá votar em outro 
candidatro, desde que seja pastor 
presbiteriano em atividade e tenha sido 
consultado previamente.

 A Igreja, também, está sendo 
convidada a orar por este ato tão 
significativo para a Igreja local e para o 
protestantismo.

Eleição Pastoral - Instrução à Igreja.
1- Qualificação Espiritual do ministro.
A) O Apóstolo Paulo, inspirado pelo 

Espírito Santo, apresenta algumas 
qualidades espirituais do pastor: “Fiel é 
a palavra: se alguém aspira ao 
episcopado, excelente obra almeja. É 
necessário, portanto, que o bispo seja 
irrepreensível, esposo de uma só 
mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar; não dado 
ao vinho, não violento, porém cordato, 
inimigo de contendas, não avarento; e 
que governe bem a própria casa, criando 
os filhos sob disciplina, com todo o 
respeito (pois, se alguém não sabe 
governar a própria casa, como cuidará 
da igreja de Deus?); não seja neófito, 
para não suceder que se ensoberbeça e 
incorra na condenação do diabo. Pelo 
contrário, é necessário que ele tenha 
bom testemunho dos de fora, a fim de 
não cair no opróbrio e no laço do diabo.” 
(1 Tm 3.1-7)

B) O Apóstolo Pedro fala dos deveres do 
ministério: “Rogo, pois, aos presbíteros 
que há entre vós, eu, presbítero como 
eles, e testemunha dos sofrimentos de 
Cristo, e ainda coparticipante da glória 
que há de ser revelada: pastoreai o 
rebanho de Deus que há entre vós, não 
p o r  c o n s t r a n g i m e n t o ,  m a s  
espontaneamente, como Deus quer; nem 
por sórdida ganância, mas de boa 
vontade; nem como dominadores dos 
que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos modelos do rebanho. Ora, 
logo que o Supremo Pastor se 
manifestar, recebereis a imarcescível 
coroa da glória.” (1 Pe 5.1-4)

Notas para o Boletim 
Comunicamos aos amados 

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





Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinár ia  –  Na  próx ima 
segundafeira, dia 05/07/2021, 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.

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 atentar para as 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  pe la  
oportunidade de estarmos trabalhando para 
sua obra, fazendo isso sempre com amor e 
dedicação.

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 à manutenção da 
ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os 
p r o c e d i m e n t o s  d e  
segurança pelo COVID-19, e 
isto com todo zelo e amor 
pela sua vida. Contamos 
com a compreensão, apoio e respeito da 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 

Nova diretoria da Confederação Sinodal de 
SAFs biênio 2021/2023:  
Presidente: Adriana Maia Ferreira da Silva - 
PRDT
Vice-presidente: Sandra Maria Noronha Silva 
Araújo – Presb. Rio Norte. 

#sociedades
e ministérios
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Secretária executiva: Gemima Paulo Telles 
Mencarine  - Presb. Rio Norte.
Primeira secretária: Heloísa Dantas de 
Freitas Serafim – Presb. Ilha do Governador.
Segunda secretária: Maria Helena  Alves de  
Souza  Nascimento.- Presb. Ilha do 
Governador.
Tesoureira: Joana Martins  Pimentel Boechat  
- PRDT.
A SAF Rio deseja a toda diretoria bênçãos do 
Senhor na vida de cada uma, e orientação para 
esse trabalho feminino.

Curso de Encadernação – dia 13/7, às 
14h30min com Cristiane Sevilha. Plataforma 
Zoom.

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.

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.

Depto. Jerusalém - reunião dia 8/7, às 
14h30min  na  p la t a fo rma  Zoom.  A  
coordenadora está esperando por você.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

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

XXIV RECCC – O REENCONTRO DE CASAIS 
COM CRISTO acontecerá no período de 22 a 24 
de outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 
Dr. Roberto Aylmer confirmou a presença e 
trará uma mensagem especial para o nosso 
grupo. Invista no seu maior patrimônio: sua 
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família, que começa pelo seu casamento. 
Restam poucas vagas. Para maiores 
informações, procure a diretoria.  

Aniversário de Bodas – Parabéns por mais 
um ano de união!  Que o respeito e a admiração 
sejam regados e cultivados todos os dias! Que 
esse amor dure para sempre, e nunca falte paz, 
alegria, e, principalmente, a presença do 
Senhor. Feliz aniversário de casamento! 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

A nossa devocional presencial já tem data! 
Ela será dia 10/7, nesse sábado agora, às 17h, 
lá na Presbiteriana das Américas. Lembre-se 
de confirmar sua presença com algum membro 
da nossa diretoria. Esperamos você lá 
conosco!

Nos finais de semana em que não houver 
devocional, a teremos atividades de forma on-
line, nos domingos, às 17h, pelo aplicativo 
Zoom. Os links 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 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

Mês do amigo: No dia 20 de julho estaremos 
comemorando o Dia do Amigo. Convidamos 
você e seus amigos a participarem dos nossos 
encontros deste mês para comemorarmos a 
Amizade. Compartilhe os nossos links do 
aplicativo Zoom.

Devocional: No dia 11/07, às 16h30min, 
teremos a nossa devocional mensal pelo 
aplicativo Zoom. Participe e compartilhe!!
 
Reunião de oração on-line: Contamos com a 
sua presença na próxima reunião, no dia 
26/07, às 19h30min. Reserve esta data e venha 
orar por sua família e amigos.

Curso: Não perca!!!  Dia 12/07 e 19/07, 2ª-
feira, às 19h30min, a continuação do curso, "A 
História dos Hebreus", ministrado pelo nosso 
mentor Rev. André Albuquerque. Acesso pelo 
link para o aplicativo Zoom, nos grupos. Caso 
não tenha, telefone para (21) 99214 7577.

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Nisto se manifestou o amor de 

Deus em nós: em haver Deus enviado o 
seu Filho unigênito ao mundo, para 
vivermos por meio dele.” (1 Jo 4.9)

Mulheres: “Nisto consiste o amor: não em 
que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que ele nos amou e enviou o seu Filho 
como propiciação pelos nossos pecados.” 
(1 Jo 4.10)

Homens :  “ E  n ó s  t e m o s  v i s t o  e  
testemunhamos que o Pai enviou o seu 
Filho como Salvador do mundo. Nós 
amamos porque ele nos amou primeiro.” 
(1 Jo 4. 14 e 19)

Dirigente: “Porque Deus amou ao mundo de 
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” (Jo 3.16)

Todos: “Mas Deus prova o seu próprio amor 
para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores.” (Rm 5.8)

42 HNC – “O grande amor de Deus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
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) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

Cântico: Oferta de Amor

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a Ti entregar,
Como oferta viva em Teu altar.

Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o Teu querer,
Faze o que está em Teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao Teu lado, Senhor!

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 10. 1-39 
                        Presb. Assuero Silva 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
e me buscar, e se converter dos seus maus 
caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra. Estarão abertos os meus olhos e 
atentos os meus ouvidos à oração que se 
fizer neste lugar.” (2 Cr 7.14-15)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão: 

266 HNC – “Rude Cruz”
1ª estrofe

Ministração do Vinho:

266 HNC – “Rude Cruz”
2ª estrofe

VI – DEDICAÇÃO 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Deus Enviou

Deus enviou, 
Seu Filho amado;
Para morrer, 
Em meu lugar.
Na cruz morreu
Por meus pecados;
Mas o sepulcro vazio está,
Porque Ele vive.

Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã,
Porque Ele vive,
Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que a minha vida, está nas mãos
De meu Jesus, que vivo está.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Nossa visão é limitada a ponto de mal conseguirmos imaginar um 
amor que não se revela na proteção contra o sofrimento. O amor de 

Deus não protegeu seu próprio filho.”
(Elisabeth Elliot).



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Venha o Teu Reino 

Nosso Pai
Que o Teu nome seja mantido Santo
Venha o Teu Reino
Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver
O pão de cada dia

Perdoa os erros que temos cometido
Como perdoamos quem nos ofendeu
Não nos deixes cair em provações severas
Mas livra-nos do mal

Venha o Teu Reino
Faça Tua vontade
Seja assim na terra como é no céu
(2x)

Porque o Reino, o poder e a glória
São Teus para sempre!
(2x) 

Amém! 

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do 

Senhor, louvai o nome do Senhor.”             
(Sl 113.1)

Mulheres: “Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre.” (Sl 113.2)

Homens: “Do nascimento do sol até ao 
ocaso, louvado seja o nome do Senhor.”                 
(Sl 113.3)

Dirigente: “Excelso é o Senhor, acima de 
todas as nações, e a sua glória, acima dos 
céus.” (Sl 113.4)

Todos: “Louvai ao Senhor, vós todos os 
gentios, louvai-o, todos os povos. Porque 
mui grande é a sua misericórdia para 
conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste 
para sempre.  Aleluia!” (Sl 117.1-2) 

Cântico: Te Louvarei 

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

Tudo o que há em mim
Quero Te ofertar,
Mais 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!

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; e o 
que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua 
segundo tiver proposto no coração, não com 
tristeza ou por necessidade; porque Deus 
ama a quem dá com alegria.” (2 Co 9.6-7)



Cântico: É de Coração

Como descrever, como explicar
Um amor que vai de leste a oeste
Que nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem,
Tu sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Sempre sabes onde estou.

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem 
Como é grande a minha gratidão, 
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor.
É de coração

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará 
os desejos do teu coração.”(Sl 37.4)

Congregação: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nele, e o mais ele fará.”            
(Sl 37.5)

Motivos de Oração

Cântico: És meu Deus

Do céu, Tu olhas para mim.
Do céu, me enxergas bem,
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse olhar.

 Do céu, me proteges do mal.
Do céu, me ouves também,
E se eu chamo "Ó, Pai, onde estás?"
Tu respondes, "Estou contigo"
Não te deixo sozinho, filho!
 
Se eu caminhar pelo fogo,
Não me queimarei,
Porque Tu estás comigo.
Estás comigo.
Se eu caminhar sobre as águas,
Não afundarei,
Porque Tu estás comigo. Estás comigo.
 
És meu Deus e em Ti confio! (4x)

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 4. 7-11 
                        Presb. Denilson Sevilha

Cântico: Descansarei 

Cobre-me com Tuas mãos,
Com poder vem me esconder, Senhor.

Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus!

Minha alma está segura em Ti,
Sabe bem que em Cristo firme está!

Mensagem: Rev. André Albuquerque 
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V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Digno é o Senhor

Graças eu Te dou, Pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor
Que me comprou, ungido do Senhor.
 
Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, ó meu Senhor!
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão.
 
Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Soberano, Criador, vou sempre Te adorar!
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor!

Bênção Apostólica
Amém Quintuplo

Poslúdio: Rei do meu Coração

Rei do meu coração
Seja a minha fortaleza
Minha fonte eterna és
Ôôô minha canção
Rei do meu coração
Seja o meu esconderijo
Razão do meu viver
Ôôô minha canção
Tu és bom, bom
Ôô...
Rei do meu coração
Seja o vento a soprar
Minha  âncora no mar
Ôôô minha canção
Rei do meu coração
Seja o fogo a queimar
A voz a ecoar
Ôôô minha canção

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Fátima Elisabete Pinto Yamaoka, Rosa Maria de Oliveira, Tomaz Girardin Pimentel 
Valmorbida;

Seg 05: Érica Cristina Lessa Monteiro, Gláucia Maria Alvarenga de Aráujo, José Correia de 
Alencar Neto, Lara Caseira Muniz, Mariza Gomes Lins Leite;

Ter 06: Celina Ângelo Faria Costa Macrini, Janderson de Souza Leite, Maria Angélica de 
Mello de Sá Gille, Marlene Mandarino Alves, Priscila Freitas Couto;  

Qua 07: Aderbal Paulo Lima, Artur Martins da Costa, Carolina Seixas Moreira Trindade, 
Flávio Bastos dos Santos Reis, Idalina Gomes Diniz, José Carlos do Rosário Sobral, 
Lúcia Regina Rocha de Carvalho, Marietta Ferreira Leite, Mário Antônio de Moraes 
Machado, Mônica Regina Silveira Loureiro Santos, Raimunda Prazeres Neta Sampaio 
(Dina);

Qui 08: Daniel Santos Barbosa, Esther Botelho Alves, Diác. Fabio Arrighi, Irene Dias de 
Aquino, Lino Oliveira Aráujo;

Sex 09: Presb. Edilson Nunes Viana, Elizabeth Nery da Trindade, Ernestina Botelho Alves, 
João Octávio da Costa Nascimento, João Victor dos Santos Galrão, Levi Matheus 
Gouveia Gomes da Silva, Luciana Torres Barbosa, Luíza Maria Nogueira Dámasio 
Decotelli da Silva, Sérgio Henrique da Costa Nascimento, Victor Loose Silva,

Sáb10: Heloísa Barros Cândido Bezerra, Iracy Pinheiro de Moraes, Leila Hasan Gomes, 
Rute Barbosa dos Santos.

#de nascimento

14 - Boletim Dominical 

#de casamento

Hoje: Maria Cristina Souza Lima Marques e Alcenir Marques;
Qua 07: Sônia Maria Rodrigues Campello e Luiz Fernando Ribeiro de Almeida, 

Raphael Cabral Teixeira e Venize de Miranda Gomes Cabral;
Qui 08: Rosilda Maria de Barros e Paulo Honório de Barros, Presb. Roberto Leite 

Marinho e Alessandra Lins da Silva Marinho;
Sex 09: Francisco Eugenio Nogueira e Ana Cristina Pereira Teixeira Nogueira;
Sáb10: Ana Lúcia Braga de Oliveira Fonseca e Gilmar Fonseca.

"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 Albuquerque

“Inabalável, a esperança do povo de 

Deus.”

Escala de Púlpito de Presbíteros:

04/07: 10h30min: Presb. Assuero Silva 
            19h: Presb. Denilson Sevilha
11/07: 10h30min: Presb. Fernando Costa 
            19h: Presb. Iaco Lobo
18/07: 10h30min: Presb. João Bastos 
            19h: Presb. Johannes Gaiser
25/07: 10h30min: Jorge Apocalypses
            19h: Presb. Luis Alberto

Domingo (04/07/2021) - 1B - Culto das 10h3 Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 0min: 
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.

Próximo Domingo (11/07/2021) - 2A - Culto das 10h30min: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz 
Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Charles Mattos, Isabelle Barbosa, Priscila 
Marques.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, 
Miguel Camboim, Sérgio Santos, Apocalypses, Elionora Pinto, Gabriella Santi, Gabriel Freitas
Mariana Abdo.
 

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, Maria de Lurdes Matos Bargão, Presb. Guaraci Sathler, Lucy Sathler.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 05: 1 João 2:7-11 - A prática do que pregamos
Ter 06: 1 Pedro 4:7-11 - Começando agora
Qua 07: 1 Samuel 17:41-50 - Deus é o mais importante
Qui 08: Êxodo 3:1-9 - Intervenção soberana
Sex 09: Jonas 2:1-10 - Sem fugir mais
Sáb 10: 2 Reis 6:8-17 - Realidades invisíveis
Dom 11: João 10:11-15 - Futebol e pastores

#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 PREÇO DO PECADO
 
"Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 

Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor."
(Romanos 6:23)

A Bíblia nos alerta que a morte é o preço justo pelo 
pecado. Mais que a morte física, essa morte que a palavra de 
Deus ressalta é a morte espiritual; e, logo depois, a morte 
eterna. O pecado tem o poder de nos afastar de Deus. Na 
mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo enfatiza que 
seria impossível que um verdadeiro salvo continuasse a viver 
na prática do pecado. A pessoa redimida está morta para o 
pecado e viva para Deus.

             A “liberdade” que o homem encontra no pecado é a 
escravidão, mas a “escravidão” que o homem encontra em 
Deus é a verdadeira liberdade (Romanos 6:20-22). Servindo 
ao pecado, o homem recebe o que é justo, e seu salário é a 
morte. Servindo a Deus, se refugiando n'Ele através de Cristo, 
o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que 
de nenhuma outra forma teria direito: a vida eterna!

         Por isso, queridos, a nossa comunhão com Deus nos dá 
vida, e vida eterna. Devemos nos voltar para Cristo e 
abandonar nosso pecado de estimação, aquele pecado que 
nos faz morrer aos poucos e nos afasta de Deus; aquele 
pecado que nos cega os olhos e endurece o nosso coração. 
Que nós possamos, através do Espírito Santo, nos arrepender 
constantemente dos nossos pecados e nos voltarmos para o 
nosso Redentor, Cristo Jesus. E assim, desfrutar da vida 
eterna.

Daiane Alves
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



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


