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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...

 “Também o Espírito, semelhantemente, 
nos assiste em nossa fraqueza; porque não 
sabemos orar como convém, mas o mesmo 
Espírito intercede por nós sobremaneira, com 
gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os 
corações sabe qual é a mente do Espírito, porque 
segundo a vontade de Deus é que ele intercede 
pelos santos.” (Rm 8. 26-27)

Cremos no Espírito Santo como a 
terceira Pessoa da Santíssima Trindade!  No 
Pentecostes, Ele foi derramado e veio para habitar 
nos eleitos definitivamente.  Os escolhidos de 
Deus em Cristo, eleitos na eternidade, recebem no 
tempo, no ato da conversão (regeneração), a 
habitação interior do Espírito Santo: acontece o que 
preconiza a Teologia Reformada: “O batismo com o 
Espírito Santo.”
 É o recebimento do “Dom” (dádiva) do 
Espírito Santo.  “Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo para 
remissão dos vossos pecados, e recebereis o 
“Dom” do Espírito Santo.” (At 2.38)

”O Espírito Santo nos fortalece em nosso 
estado de fraqueza, do que somos constantemente 
cônscios.  A perplexidade quanto a orar por si 
mesmo é uma experiência universal dos crentes.  
Nosso anelo não articulado de orarmos 
devidamente serve de indicação de que o Espírito, 
que em nós veio habitar, já nos está ajudando, ao 
interceder por nós em nossos corações, fazendo 
pedidos que o Pai certamente responderá.” (Bíblia 
de Estudo de Genebra – Pág. 1331)

No texto, o Espírito Santo aparece como 
intercessor, e o Deus Pai, para quem a intercessão é 
apresentada, é exposto como aquele que sonda os 
corações dos homens, reconhecendo ali a Mente e 
a Intenção do Espírito Santo em sua totalidade.  
Deus “reconhece” a voz do seu próprio Espírito; 
“reconhece” o sentido e o intuito dos “gemidos” do 
Espírito, expressos de acordo com a vontade 
divina.

NÃO SABEMOS PENSAR COMO CONVÉM.
A oração nasce nos pensamentos e dos 

pensamentos.
 O Espírito Santo, que perscruta nossa 
mente, redimensiona os pensamentos, aperfeiçoa-
os e os direciona para a vontade de Deus, 
tornando-os agradáveis e aceitos por Ele!  Os 
nossos pensamentos, sem a intercessão do 
Espírito Santo, são imperfeitos, imprecisos e 
desagradáveis a Deus.
 Na Intercessão do Espírito, oramos 
“conforme” a mente do próprio Espírito Santo!

NÃO SABEMOS SENTIR COMO CONVÉM.
As nossas emoções, sentimentos e 

vontade são imprecisos, incompletos e 
imperfeitos.  Em sua intercessão, o Espírito Santo 
os intensifica, lhes atribui precisão, eleva-os a uma 
dimensão espiritual profunda, tornando-os 
“perceptíveis” e agradáveis a Deus.

NÃO SABEMOS FALAR COMO CONVÉM.
Na oração, nossa linguagem é imprecisa 

e semanticamente (significado) incapaz de 
expressar totalmente o que pensamos e o que 
sentimos.  O Espírito Santo, em sua intercessão, 
decodifica os nossos pensamentos; traduz os 
nossos sentimentos; ressignifica nossa linguagem 
para um nível espiritual elevado na comunicação 
com Deus!

Assim sendo, Deus Pai, que sonda os 
corações, conhece toda a intenção do Espírito 
Santo em sua ação intercessória, porque Ele nada 
pede fora ou contrário à vontade Divina, mas antes, 
é o executor dessa vontade!                                                                            
                                                                                
Ore no Espírito e em espírito!

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 assembleia 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 9h30min. A votação dar-
se-á das 9h30min às 19h15min, e o 
encerramento da assembleia, ao final do 
culto vespertino, às 21 horas. O Conselho 
apresenta, como candidato único, o Rev. 
Renato Lopes Porpino; todavia, se você 
desejar, poderá votar em outro candidato, 
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 
brasileiro. 

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 14/07, 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.

Novos Membros da Catedral
 Hoje, no Culto Matutino, a nossa 
Igreja recebe como membros, por Profissão 
de Fé, Marco Antônio Costa Silva e 
Andressa Bonifácio de Oliveira Costa Silva. 
A Igreja os acolhe com alegria, carinho e 
amor fraternal. O jovem casal é muito bem-
vindo à Família Catedral. Que a IPRJ seja 
bênção para a vida do distinto casal. E que 
vocês sejam bênção à igreja. 

Isaac Polo Muniz – Batismo Infantil 
 O pequeno Isaac, nascido em 22 de 
dezembro de 2018, será consagrado a Deus, 
pelos pais Bruno Muniz Ramos Polo e 
Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz, 
através do Batismo Infantil. Os pais se 
comprometem em criá-lo na presença de 
Deus e a ensinar-lhe as Escrituras Sagradas, 
conforme a fé dos pais, inseridos no pacto da 
graça. Que Deus abençoe os pais, e que 
Isaac, que significada “riso”, cresça em 
estatura, sabedoria e graça diante de Deus e 
dos homens. Parabéns aos pais e avós!

ECOS da Catedral
 Lembramos que nossas reuniões 
virtuais seguem normais. Os temas têm nos 
proporcionado crescimento e comunhão.  
Segue nosso contato para que você possa 
achar um pequeno grupo 98193.9584.  
Aguardamos você.

Parabéns, Thalita Albuquerque.
 No dia 10 de julho, sua igreja se 
alegrou comemorando mais um ano de vida. 
Foi seu primeiro aniversário aqui, na Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, e esperamos 
que muitos outros venham. Deus a abençoe 
ricamente e a mantenha sendo bênção em 
sua família e na sua Igreja. Vida feliz, sempre. 
Comissão de Comemorações.



Diác. Josias Alves de Souza convocado 
à presença do Pai Celeste
 Aos 97 anos, foi chamado pelo 
Senhor às mansões celestiais, no dia 5 de 
julho. O Diác. Josias Alves exerceu o 
diaconato por algumas décadas, era cantor 
e foi arquivista do Coral Canuto Regis por 
muitos anos; era arquiteto e participou 
ativamente da instalação das torres do 
templo da Catedral, produziu os ornatos e 
conduziu a restauração do templo. Era um 
servo de Deus dedicado, zeloso e fiel ao 
Senhor Jesus Cristo! Amava a música. A 
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu 
no dia 6, no Cemitério Jardim da Saudade, 
Sulacap, ministrada pelo Rev. Isaías 
Cavalcanti e Rev. Marcelo Vidal. Que o 
Senhor console sua estimada família: 
filhas, filho e netos! Sobre ele reafirmamos 
o que o Apóstolo Paulo declarou: “Combati 
o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me 
está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos quantos amam a sua 
vinda.” (2 Tm 4.7-8)

No 4o com Deus - 25 Jul 2021
"Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o 
conheço". (Lucas 22.57)
 Tem uma música que diz: "...mentir 
pra si mesmo é sempre a pior mentira..." 
Fugir da realidade e consequentemente da 
Verdade, é sempre uma porta que queremos 
passar para evitar problemas, aflições e 
também para evitar  que sejamos 
confrontados com uma situação que não 
desejamos. Entretanto, esta nunca é uma boa 
solução, porque a Verdade emergirá em 
algum momento. Foi o que aconteceu no 
íntimo de Pedro, que trouxe diversas 
consequências como dor, sofrimento e 
tristeza. Mas com a Verdade estampada em 
sua consciência,  também veio o 
arrependimento e  crescimento.  A 
NEGATIVIDADE é resultado de muitas coisas 
e gera resultados diferentes em cada pessoa, 
por isso não perca no final de JULHO, com 
MAURÍCIO BURASESKA, o 'No 4o com 
Deus, o melhor lugar para se estar".

Isa Freire Pedrosa
 Aos 85 anos, foi chamada à 
presença de Deus, a quem serviu e amou, 
no dia 5 de julho. Era membro da Igreja 
desde 23 de outubro de 1991 e foi 
colaboradora na residência do Rev. 
Guilhermino Cunha e Hélida por várias 
décadas. Era uma serva de Deus 
consagrada a Ele, e viveu a sua fé com 
fidelidade a Deus! Que o Senhor console e 
conforte sua família. “Então, ouvi uma voz 
do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados 
os mortos que, desde agora, morrem no 
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que 
descansem das suas fadigas, pois as suas 
obras os acompanham.” (Ap 14.13).

Casaram-se na última sexta-feira
 Joélcio Barcelos e Nilda de Souza 
contraíram núpcias na sexta-feira passada, 
reafirmando o amor que os unem e 
construindo uma vida a dois. Joélcio é 
funcionário (colaborador) antigo em nossa 
Igreja. Parabéns ao casal. que as bênçãos 
abundantes de Deus sejam sobre suas 
vidas!!



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira 
(05/07/2021) tivemos nossa abençoada 
Reunião Ordinária por videoconferência. 
Foram momentos muito agradáveis, e mais 
uma oportunidade de estarmos juntos.

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 a 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 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 

Curso de Encadernação – Dia 13, terça feira,  
às 14h30min com Cristiane Sevilha. 
Plataforma Zoom.

#sociedades
e ministérios

4 - Boletim Dominical 



Secretaria de Acão Social –  Dia 15, quinta- 
feira, estará entregando enxovais de bebês, na 
maternidade de São Cristóvão.

Depto Ruth Pinho- Reunião dia 17, sábado, às 
15h, pelo Zoom . Esperamos você.

Depto. Dorcas – Reunião dia 18, domingo, às 
17h. Participe!

Fique atenta - Vem aí o Encontro com as 
Amigas – dia 24, às 10h, com a preletora  
Edmeia Willians. Você não pode perder! 
Convide suas amigas. 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.

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

Nos finais de semana que não tivermos 
presenciais, teremos de forma on-line, nos 
domingos às 17h no Zoom. Os links sempre 
são disponibilizados em nossos grupos e 
também podem ser informados por 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), 
facebook (UPA - Rio) 
ou email( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional: Hoje, dia 11/07, às 16h30min, 
teremos a devocional mensal pelo aplicativo 
Zoom. A presidente da SAF Rio, Sra. Adriana 
Maia será a preletora da tarde. A irmã Cíntia 
Fortunato ministrará o louvor. Ore, divulgue, 
participe e compartilhe!!

Curso: Dias 12/07 e 19/07 segundas-feira, às 
19h30min, teremos a continuação do curso, "A 
História dos Hebreus", ministrado pelo  
Rev. André Albuquerque. Esta é mais uma 
oportunidade de evangelização. Acesso pelo 
link, para o aplicativo Zoom, nos grupos, caso 
não tenha, telefone para (21) 99214 7577.

Mês do Amigo: No dia 20 de julho estaremos 
comemorando o Dia do Amigo. Convidamos 
você e seus amigos para participarem dos 
nossos  encon t ros  des te  mês  pa ra  
comemorarmos a bênção de termos amigos. 
Compartilhe o nosso link do aplicativo Zoom.

Reunião de oração on-line: Contamos com a 
sua presença na próxima reunião, no dia 
26/07/21 , às 19h30min. Reserve esta data e 
venha orar por sua família e amigos. 

#sociedades e ministérios
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Eleição Pastoral – Instrução à Igreja
1 – Qualificação Espiritual do Ministro
C) O pastor é escolhido por Deus para pastorear o Seu rebanho. 

“Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito 
Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de 
Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue”. (Atos 
20.28).

D) O pastor é vocacionado por Deus para edificação da Igreja e 
aperfeiçoamento dos crentes. “E a graça foi concedida a cada 
um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E ele 
mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, 
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que 
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo.” (Ef 4.7 e 11- 13).

E) O pastor deve ser zeloso e cumprir plenamente o seu ministério. 
“Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, 
faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu 
ministério.” Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça 
que nos foi dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé; 
se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina 
esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o 
que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; 
quem exerce misericórdia, com alegria". (2 Tm 4.5; Rm 12. 6 – 
8)

F) O Senhor promete dar ao povo (à Igreja). “Dar-vos-ei pastores 
segundo o meu coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15).
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Bendirei o Senhor em todo o 

tempo, o seu louvor estará sempre nos 
meus lábios.” (Sl 34.1).

Mulheres: “Gloriar-se-á no Senhor a minha 
alma; os humildes o ouvirão e se 
alegrarão.” (Sl 34.2).

Homens: “Engrandecei o Senhor comigo, e 
todos, à uma, lhe exaltemos o nome.”             
(Sl 34.3).

Dirigente: “Exultai, ó justos, no Senhor! Aos 
retos fica bem louvá-lo.” (Sl 33.1).

Todos: “Celebrai o Senhor com harpa, 
louvai-o com cânticos no saltério de dez 
cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei 
com arte e com júbilo.” (Sl 33.2-3)

177 HNC – “Firme nas Promessas”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra, como 
está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a 
sua justiça permanece para sempre. 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,”  (2 
Co 9.8-10)

63 HNC –  “Conta as Bênçãos”
3ª e 4ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

III – CONTRIÇÃO 

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Ouve, Senhor, a minha 
voz; eu clamo; compadece-te de mim e 
responde-me. Ao meu coração me ocorre: 
Buscai a minha presença; buscarei, pois, 
Senhor, a tua presença. Espera pelo 
Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o 
teu coração; espera, pois, pelo Senhor.”       
(Sl 27.7, 8 e 14)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
 DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 11. 1-36 
           Presb. Fernando Costa

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

V – DEDICAÇÃO 

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico: Meu Coração 
Transborda de Amor

Meu coração, 
Transborda de amor

Porque meu Deus 
É o Deus de amor.
Minha alma está 
Repleta de paz
Porque Jesus 
É a minha paz.

Eu digo aleluia, 
Aleluia, aleluia. (Bis)
Aleluia, amém!  

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu: 
não apenas por vê-lo, mas por ver tudo mais graças a ele.” 

  (C.S. Lewis)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: “Santo Deus”

Quando entro em Tua presença
E contemplo a Tua glória;
Me esvazio e me prostro aos Teus pés.

Os Teus olhos me consomem
Com Teu infinito amor.
Teu perdão me restaurou para o Teu louvor!

Santo Deus.
Santo Deus.
Tua glória enche a minha vida
E transforma o meu viver!

Santo Deus.
Santo Deus.
Não há outro igual a Ti, Senhor!
Tu és digno de louvor.
Santo é o Senhor!

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Cantarei para sempre as tuas 

misericórdias, ó Senhor; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a tua 
fidelidade.” (Sl 89.1).

Mulheres: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 
bendirei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145.1)

Homens: “Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145. 2)

Dirigente: “Grande é o Senhor e mui digno 
de ser louvado; a sua grandeza é 
insondável.” (Sl 145.3).

Todos: “Uma geração louvará a outra geração 
as tuas obras e anunciará os teus 
poderosos feitos!” (Sl 145. 4). 

Cântico: “Quão Grande 
é o meu Deus”

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Com esplendor de um rei,
Em majestade e luz,
Faz a terra se alegrar.
Faz a terra se alegrar.

Ele é a própria luz
E as trevas vão fugir,
Tremer com sua voz.
Tremer com Sua voz.

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Por gerações Ele é,
O tempo está em tuas mãos,
O começo e o fim, 
O começo e o fim.



Três se formam em um:
Filho, Espírito e Pai,
Cordeiro e leão, 
Cordeiro e leão!

Quão grande é o meu Deus!
Eu cantarei quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!
Sobre todo nome é o seu,
Tu és digno do louvor.

Eu cantarei quão grande é o meu Deus!
Quão grande é o meu Deus!
Eu cantarei: quão grande é o meu Deus!
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles 
não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos 
afirmo que nem Salomão, em toda a sua 
glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, 
se Deus veste assim a erva que hoje está 
no campo e amanhã é lançada no forno, 
quanto mais tratando-se de vós, homens 
de pequena fé! Não andeis, pois, a indagar 
o que haveis de comer ou beber e não vos 
entregueis a inquietações. Porque os 
gentios de todo o mundo é que procuram 
estas coisas; mas vosso Pai sabe que 
necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o 
seu reino, e estas coisas vos serão 
acrescentadas.” (Lc 12. 27-31).

Cântico: “Tudo Vem de Ti”

Tudo vem de Ti, Senhor!
Tudo vem de Ti, Senhor!
E das Tuas próprias mãos te damos.
E das Tuas próprias mãos te damos.

Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez.
Tudo é Teu!

Tudo é Teu.
Eu sou Teu.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “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”. (Fp 4. 6)

Congregação: “E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. 
(Fp 4. 7)

Motivos de Oração
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Cântico: “Segurança”

Entrego a Ti a minha oração
Pois Tu, és Senhor,
Fonte de água viva 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,
Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer!

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 4. 12 – 19 
                           Presb. Iaco Lobo

Cântico: “Coração igual ao teu”

Se Tu olhares, 
Senhor, pra dentro de mim,
Nada encontrarás de bom.

Mas um desejo eu tenho
De ser transformado.

Preciso tanto do Teu perdão,
Dá-me um novo coração.

Dá-me um coração igual ao Teu, 
Meu mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu.
Coração disposto a obedecer,
Cumprir todo o Teu querer.
Dá-me um coração igual ao Teu!

Ensina-me a amar o meu irmão,
A olhar com os Teus olhos, 
Perdoar com o Teu perdão.
Enche-me com Teu Espírito,
Endireita os meus caminhos, ó Deus,
Dá-me um novo coração!

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: “Alfa E Ômega”

Não há outro como Tu, 
Soberano e Fiel.
Não há outro como Tu,
Reinas sobre a Terra e céu!

És o Alfa e Ômega, 
Início e Fim
És o ar que eu respiro, 
Tudo pra mim!
Tu és Jesus, Tu és Jesus!
Alfa e Ômega, Início e Fim, 
Tudo pra mim!



Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Todo Som”

Aquele que sonda o meu interior
Me conhece por dentro,
Sabe como eu sou.
Conhece os meus intentos 
E em tudo me faz viver.
Eu ouço o som da Sua voz,
Ele me faz ver.

Aquele que sonda o meu interior
Me conhece por dentro,
Tudo aquilo que sou;
E nem o Seu próprio Filho   
Poupou em meu favor.
Eu não quero mais sair  
Desse universo de amor!
    
A Ele todo som de todos nós                                
A Ele em todo tom e toda voz  
Cantem Glória!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#aniversariantes da semana

Hoje: Francis Gonçalves, Jeremias Barboza de Oliveira, Maria de Lourdes Rosa 
Barros, Maria Eglacy Gomes de Maia, Raquel Ribeiro Tavares, Rhode Bertolossi 
Biato Oliveira;

Seg 12: Frederico Lopes Cavalcante, Marilene Barros de Souza Evangelista;
Ter 13: Raíssa Hasan Gomes, Tatiana Campello Lopes;
Qua 14: Maria Alice Pinto de Apocalypses Cordeiro, Nara Lúcia Mendes de 

Mesquita, Regina Maria de Britto Figueiredo, Sandra Alves Farias Maia;
Qui 15: Maria Helena Lamiz Cunha, Wilca Pereira dos Passos Santos;
Sex 16: Aristauziro Ferreira de Oliveira, Maria Ermelinda da Silva Fernandes, 

Marilena Machado de Souza;
Sáb 17: Carla Adriana Rosa Fitzner, João Marcelo dos Santos Marques, Mônica 

Lima Gimenes, Nisete Chaves da Luz.

#de nascimento
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#de casamento

Hoje: Presb. Guaraci Sathler e Lucy Clara Lima Sathler, Luiz Carlos Andrade 
Gomes e Leila Hasan Gomes;

Qua 14: Maria José da Silva Santos e Luiz Fernando dos Santos, Josué 
Ferreira Martins da Silva e Ani Álvaro Vaz, Klaus de Oliveira Telles e 
Martha Cavalcante de Oliveira Telles, Jorge Abreu de Araújo e Rose Any 
Almeida da Silva de Araújo; 

Qui 15: Diác. Marcelo Figueiredo de Castro Freitas e Leyde Patrícia 
Leadebal Freitas, Erika Suellen Machado Gama e Hugo de Albuquerque 
Moreira Nobre;

Sex 16: Lúcio Mário da Silva Maia e Sandra Alves Farias Maia.

"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:  Mis. Leninha Maia

“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 (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.

Próximo Domingo (18/07/2021) - 3A - Culto das 10h30min: Tiago Trindade, Luiz Henrique, 
Ricardo Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, Amanda 
Casanova, Cátia Cunha, Maria Luisa.

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Tiago Trindade, Luiz Henrique, Ricardo Dowsley, Adeclen 
Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Ligia Jardim, Renan Jardim, 
Matheus Bimbi.

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Presb. 
Getro Cunha, Jussara Trindade, 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 12: Lucas 8. 11-15 – Seguidores do Filho
Ter 13: Salmo 8. 4-9 – Belo para Deus
Qua 14: Apocalipse 4. 1-6 – Ao vivo e a cores
Qui 15: 1 Timóteo 6. 6-10 – Fora da armadilha
Sex 16: Salmo 16. 1-11 - Precioso
Sáb 17: 2 Corintios 2. 14-17 – Desfile da vitória
Dom 18: 1 Tessalonicenses 5. 12-15 – Ajuda sábia

#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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Olhe ao Redor
“Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e 

ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são 
purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos 

pobres, anuncia-se-lhes o evangelho.” (��Lucas� �7:22)� �����
    João Batista foi classificado pelo próprio Jesus como o maior 
homem que já havia caminhado sobre a Terra até então. Era respeitado 
pelo povo (Mc 11:32), temido pelas autoridades (Mc 6:20) e teve o 
privilégio de batizar o próprio Cristo, experimentando da presença do 
Espírito Santo em forma de pomba e ouvindo pessoalmente a voz do 
Deus Pai, que declarou dos céus seu amor por seu Filho (Mt 3: 13-17)
    Mas um dia, esse homem que viveu experiências de fé tão marcantes, 
se viu desiludido pelo ostracismo de um longo período na prisão e 
vacilou em sua fé. Apesar de todas as experiências reais que havia tido 
com Jesus, a dureza da realidade da vida levou seu coração a duvidar 
do poder e identidade de Cristo como Messias e mandou seus 
discípulos questionarem a Jesus se Ele era mesmo quem dizia ser.
    Assim como nós fazemos muitas vezes, mesmo quando temos 
longas jornadas de vida ao lado de Deus.
    E nos dois versículos destacados acima o Senhor Jesus, após ser 
questionado pelos discípulos de João se Ele era mesmo o Filho de 
Deus, apresentou uma forma de tratar essas oscilações de fé da nossa 
alma: com toda a compreensão que Deus insiste em ter com nosso 
coração vacilante, Ele deu apenas uma ordem: olhem ao redor e contem 
a João o que estão vendo e ouvindo.
    Por vezes, pra percebermos a presença e o agir de Deus na nossa vida 
e, assim, revigorarmos a nossa fé, só precisamos olhar ao redor. Pra 
todos os detalhes da nossa vida em que Ele continua a agir todos os 
dias. Você hoje, por estar lendo este texto é manifestação da 
misericórdia dEle na sua vida. Se você está vivo é porque Ele, mais uma 
vez, Ele manteve o fôlego em seus pulmões. Apesar de toda a 
dificuldade da pandemia, a Igreja se manteve viva e pregando o 
Evangelho. Existe Deus mais real que esse?
    Se hoje sua fé está vacilante, peça sensibilidade a Deus, para ser 
capaz de perceber tudo o que Ele continua fazendo ao seu redor, para 
que a percepção disso te leve novamente a crer e te mantenha fiel a Ele 
até o fim, como aconteceu com João Batista, que acabou por perder a 
vida por se manter fiel à Palavra de Deus.

Miguel Camboim

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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Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
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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. 
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