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A CANÇÃO QUE ECOA
Se você se faz presente nas mídias sociais, seja jovem ou não, certamente já 

deve ter se deparado com várias discussões acaloradas motivadas por algum debate 
fundado na moral cristã.  Quando determinados acontecimentos ou posicionamentos que 
contrastam com conhecidos preceitos bíblicos se tornam notórios na sociedade, 
comumente surge um debate inflamado sobre o tema, em que os mais diversos segmentos 
ideológicos e religiosos vêm trazer seus apontamentos, quase nunca – convenhamos - 
culminando em algo verdadeiramente construtivo para os sujeitos envolvidos. Sabemos 
que discussão de ideias em si não é um problema; na verdade, a depender do caminho que 
traçar, pode vir a ser muito rica e a gerar bons frutos. Ocorre que, infelizmente, muitas vezes 
essas discussões tomam um rumo inoportuno, quase sempre revelando um discurso 
totalmente ensimesmado em um labirinto de vaidades; há uma extrema agressividade 
maquiada de exercício do direito de liberdade de expressão por todos os lados, o que 
acaba por tornar esses debates verdadeiros bate-bocas vãos, que desaguam em poças de 
superficialidade. Na grande maioria das vezes, esses debates trazem consigo um portifólio 
de falas agressivas proferidas por pessoas descrentes, mas também, surpreendentemente, 
por quem alega estar em defesa do Evangelho. E não nos entenda mal: não estamos aqui 
almejando defender que nós cristãos deveríamos nos cegar diante de um manifesto ato 
pecaminoso ou que deveríamos viver um Evangelho sem compromisso. Longe disso. É 
bem verdade que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos o pecado, 
reconhecendo-nos como pecadores miseráveis carecedores da misericórdia de Deus; por 
isso, sentimos no nosso coração o desejo de espalhar a Boa-Nova que nos alcançou para 
quem ainda não crê e, obviamente, as palavras são um ótimo meio para realizar esse 
objetivo.

 Mas como fazer o não convertido entender que não existe nada mais 
libertador do que estar livre de si mesmo? Que a igreja é o melhor lugar para se estar e que 
não estamos perdendo os nossos tão esperados dias de descanso a cada domingo?  Que é 
possível ter paz em meio ao caos? Que servir ao Senhor e aos irmãos é infinitamente mais 
satisfatório do que qualquer hedonismo fugaz? 

Em Mateus 28: 19-20, Jesus nos ordena a fazer discípulos e a ensiná-los a 
guardar os Seus mandamentos. O Senhor optou por nos conferir essa tarefa e, uma vez 
conciliados com Ele também entraremos em harmonia como Suas criaturas.  Fomos 
chamados para fazer ecoar o Evangelho, para propagar a Boa-Nova a todas as nações. 
Contudo, não podemos exigir de um mundo caído que ele propague o eco do Evangelho se 
não tomarmos para nós a tarefa de sermos veículos desse impacto; não podemos exigir o 
perfume de uma flor que sequer foi por nós um dia plantada. A pregação do Evangelho que 
altera a rota de um pecador não deve ser capaz causar ou fazer aflorar feridas e contendas, 
mas sim deve ser aquela imensa força de amor que constrange, aquele estender de mãos 
inesperado, aquele processo que gradativamente vai descortinando aos olhos do pecador 
a miséria de sua existência longe do Senhor, apresentando-lhe a beleza do 
reconhecimento de sua mais absoluta dependência e a possibilidade de viver uma nova 
vida sob os cuidados do Pai. Desse modo, meu irmão, fique tranquilo: a verdadeira 
conversão gerará no pecador o desejo pela santificação. E que permaneça em nós essa 
lembrança: pregar o Evangelho não é ser um megafone moral ou realizar uma constante 
patrulha sobre pecados de descrentes. Ao invés, é tentar colocar em palavras a magnitude 
do que significou o sacrifício da cruz para a humanidade caída, é apresentar ao mundo 
(com palavras e com atitudes) a beleza de uma nova vida em Cristo; é fazer propagar aquele 
estrondoso impacto da salvação que um dia nos alcançou. Depois disso, meu irmão, com 
o coração sossegado, é só contemplar a beleza do que virá: arrependimentos de desvios 
morais passados, batismos, famílias restauradas, reaproximações da igreja, desejo por 
santificação; ecos de um Evangelho vivido na prática. Você ouvirá som da canção mais 
linda que já foi composta. Feche os olhos e glorifique a Deus, pois você foi instrumento 
dessa canção e ecoou o Evangelho.

Maria Luisa Miranda

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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VASOS DE HONRA!

 “Ou não tem o oleiro direito sobre a 
massa, para do mesmo barro fazer um vaso para 
honra e outro, para desonra? A fim de que também 
desse a conhecer as riquezas da sua glória em 
vasos de misericórdia, que para glória preparou de 
antemão.” (Rm 9. 21 e 23)

É comum na Palestina a figura do oleiro.  
Um homem, sentado diante de uma roda, com 
habilidade, criatividade, trabalhando com o barro 
informe, dando-lhe forma, beleza e utilidade.  
Tornando o barro indefinido em vaso ornamental e 
valioso.

O Apóstolo Paulo apropria-se da figura 
do oleiro para estabelecer a metáfora:  “os salvos 
são vasos de honra.”

Vasos de bênçãos por causa da Graça de 
Deus que nos alcançou e marcou a nossa 
existência no tempo para a eternidade.

VASOS ESCOLHIDOS POR DEUS.
O próprio Deus em sua vontade 

soberana, sem sofrer nenhuma influência externa,  
pessoalmente, nos escolheu. Aconteceu antes da 
criação do mundo material.  Antes de sermos, Ele 
nos tornou Dele.  Na eternidade, Ele nos elegeu 
para que fôssemos Dele; Ele nos escolheu para que 
lhe per tencêssemos,  nos tornássemos 
propriedade exclusiva sua.  O Senhor nos 
escolheu para Ele, e como vasos, devemos honrar e 
dignificar o nome daquele a quem pertencemos.

VASOS MODELADOS POR DEUS.
Deus, como o Supremo Oleiro, Criador 

de tudo, trabalha a nossa vida ainda no útero 
materno.
 “Graças te dou, visto que por modo 
assombrosamente maravilhoso me formaste; as 
tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe 
muito bem; os meus ossos não te foram 
encobertos, quando no oculto fui formado e 
entretecido como nas profundezas da terra. Os teus 

olhos me viram a substância ainda informe, e no 
teu livro foram escritos todos os meus dias, cada 
um deles escrito e determinado, quando nem um 
deles havia ainda.” (Sl 139. 14-16)

Deus trabalha a nossa mente, o nosso 
coração e a nossa vida.
Através da comunhão espiritual com Ele, somos 
santificados, fortalecidos na fé, crescemos e 
amadurecemos espiritualmente.

Ele modela a nossa vida, aperfeiçoa a 
nossa espiritualidade!

VASOS UTILIZADOS POR DEUS.
O vaso é útil para a ornamentação. Nós, 

como vasos de honra, devemos mostrar ao mundo 
a grandeza de Deus, a graça salvadora de Cristo, a 
importância do amor de Deus para o resgate da 
dignidade humana e a redenção espiritual da 
sociedade.

O vaso é útil, também, como recipiente 
de coisas valiosas e significativas.  Como vasos de 
honra, somos o bom perfume de Cristo, invadindo 
o mundo com o perfume da esperança e o bálsamo 
do amor!

Como vaso de honra, mostre e divulgue 
a Glória de Deus ao mundo e às nações!

“Um Vaso de Bênção”
Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso escolhido de Deus,
Para as novas levar aos perdidos,
Boas novas que vêm lá dos céus.

Faze-me vaso de bênção, Senhor
Vaso que leve a mensagem de amor!
Eis-me submisso, e ao teu serviço
Eu me consagro, bendito Senhor!

Seja um vaso de bênção!
Aja como vaso de honra!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino 

 “Edificação, o caminho da maturidade.”

19h:  Rev. Isaías Cavalcanti

“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 (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.

Próximo Domingo (25/07/2021) - 2B - Culto das 10h30min: Adolfo Correia, Antônio Renato, 
Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Jorge 
Apocalypses, Gabriel Freitas, Matheus Nogueira, Mariana Abdo, Elionora Pinto, Lucio Maia, 
Leonardo Gomes

Sub Equipe 2A- Culto das 19h: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, 
Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Charles Mattos, André Lima, Odete Tavares, 
Gabriella Santi, Isabela, Priscila Marques

#notícias gerais

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, Lucy Sathler.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 19: Salmo 24 – Quem é Ele?
Ter 20: Tito 2. 1-8 – Aprendizagem prática
Qua 21: Marcos 5. 35-43 – Ajuda sábia
Qui 22: Gênesis 39. 6-12, 20-23 – Fiel em cativeiro
Sex 23: Salmo 33. 6-19 – Olhos detrás da minha cabeça 
Sáb 24: Jeremias 9. 23-26 – Algo para se gabar
Dom 25: Salmo 39. 1-13 – Apenas um sopro

#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)

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. 

Férias Pastorais
 O pastor da Igreja, Rev. Renato 
Porpino, desfrutará de 15 dias de Férias, 
justas e merecidas, a partir do dia 20. É um 
período necessário para descansar e refazer 
as energias. Que o Senhor o abençoe, 
abençoe Luana, Manuela e Guilherme, 
cuidando e protegendo-os!

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.

“Nunca morre quem no coração dos 
vivos vive.” 
 Nosso querido presbítero Guaraci 
Satlher marcou nossas vidas com gestos 
inesquecíveis. Ele era um amigo sincero, 
um líder visionário e um sensato 
conselheiro. Guaraci sempre foi um amigo 
mais chegado que um irmão. À família o 
carinho de todos nós e as sempiternas 
consolações do Espírito Santo. 
Rev Guilhermino Cunha e família.

Recepção de membro
 Neste Domingo, no Culto 
Matutino, nossa irmã Camila Almeida 
Parente será recebida como membro da 
Igreja, por Profissão de Fé e Batismo. Seja 
muito bem-vinda. Camilia, à Comunidade 
Catedral. Que a Igreja seja bênção para a 
vida e família!

Ministério de Intercessão Informa
 Estamos de volta com as nossas 
atividades presenciais! Retornamos com as 
nossas reuniões de oração aos domingos, 
no templo da Catedral, das 09h às 10h. Para 
participar, basta agendar pelo telefone 
98488-4611. Venha perseverar em oração 
conosco! "Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo". (Tiago 5.16)



#aniversariantes da semana

Hoje: Alba Saly Rodrigues Bastos, Aparecida Maria Pereira, Carlos Alberto Lopes 
da Silva Coimbra, Júlia D´Ávila de Almeida Machado, Diác. Leandro Claudio De 
Souza Trindade;

Seg 19: Presb. Carlos Roberto Soares, Claudeonice Vieira de Paula, Iara Ligia 
Silveira, Rachel Lemes Franssen;  

Ter 20: Elen Cristina Lopes da Silva, Felippe Silva, Joaquim Gomes de Sá, Maria 
Flor Campos Stefanon, Marina de Carvalho Reis, Miguel dos Santos Júnior, 
Victor Mota Reis;

Qua 21: Ana Gabriela Pereira de Bastos, Elisimar Ferreira da Silva, Geralda Santos, 
Leandro do Carmo Wanderley de Andrade;  

Qui 22: Celso de Carvalho, Patricia Gonçalves dos Santos Galrão;  
Sex 23: Christina Cardoso, Elaine Morais Abdo, Maria José da Silva Santos, Maria 

Julia dos Santos Galrão, Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria Cabral Pereira;  
Sáb 24: Antonio Modesto Couto, Davi Koji Yamaoka, Grettha Almeida dos Santos, 

Helen Heinzle Sathler, Izabel Machado de Araújo, Marcelo Teixeira de Andrade.
 

#de nascimento
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Hoje: Flávio Bastos dos Santos Reis e Maria 
Regina Gomes dos Santos Reis, Salatiel Menezes dos Santos e Leonor 
Virginia Accioly Menezes, Isa Alves de Oliveira e Arnaldo de Oliveira;  

Seg 19: Isaias Palermo e Lucia Helena Cascareja Palermo; 
Ter 20: Presb. Denilson Laurentino Sevilha e Cristiane Aparecida da Silva 

Sevilha, Ricardo Alexandre Passos Chaves e Ana Raquel de Mello Chaves;  
Qui 22: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inacio, Jasson Soriano de Lima e 

Glaucia Macedo de Lima, Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia 
Pimentel Boechat Jardim;  

Sex 23: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogerio Teixeira Sampaio, 
Gabriela da Silva Barbosa e João Heitor Pain de Souza Leão;  

Sáb 24: Leonardo e Silva Galrão e Patricia Gonçalves dos Santos Galrão. 

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

No 4o com Deus - Importante!
 É aquele que tem mérito; digno de elogio; elogiável, meritório: "seu esforço foi uma 
contribuição importante." Também é aquele que é digno de consideração, de apreço, por ter 
autoridade, influência, prestígio: "constrange-se em presença de gente importante."
 Creio que isso pode ser um dos muitos adjetivos do nosso querido Guaraci no meio de 
tantas outras qualidades e dons que detinha:  líder, agregador, alegre, bom ouvinte, inteligente, 
motivador, orientador, paciente, irmão, amigo. Foi alguém especial que marcou por onde passou, 
pelo cuidado, pela palavra abençoadora que vinha do Alto, além de agir com ponderação e extremo 
bom senso, fruto de quem convive na intimidade que o Senhor quer de nós, conforme Mateus 6.6, 
quando entramos no quarto.
 Será lembrado, porque marcou positivamente nossa História como exemplo de quem 
andava com o Senhor. É importante que entendamos que NÃO são muitos os escolhidos e desses 
nem todos cumprem cabalmente seu Ministério, como Guaraci cumpriu.
 NÃO entendemos a Soberania de Deus. Nos sentimos órfãos e um pouco como Maria e 
Marta: frustrados e fracassados em nossa esperança e fé. Agora nosso querido Guaraci se juntou 
aos amados Walter José, Maurílio Gripp, Gelbson, Abraão, Moisés, Paulo e também às miríades de 
anjos que louvam eternamente o Senhor. Bênção!!
 Se formos levados hoje, como seremos lembrados???
 O Senhor nos colocou aqui com um objetivo e o que temos feito como Igreja de Cristo, no 
uso de nossos dons, da Missão de Salvação, do comprometimento com a causa. Deus nos deu um 
lugar maravilhoso chamado Terra e um universo de pessoas perdidas, submergidas no pecado, 
caminhando em uma direção distante do Céu. Cabe a nós cumprir o Ministério que nos foi dado.
 Deus nos capacita o tempo todo, mas quais prioridades temos valorizado? Qual história 
deixaremos? Que dons e talentos devolvemos ao Senhor? Qual é o nosso legado? O que temos 
enterrado?
 O Presbítero Guaraci será sempre um exemplo entre nós, a ser seguido como um amigo,  
alguém singular, importante e sobretudo cristão, porque pelos frutos vimos também a árvore. E 
nele vimos a Fonte, a Videira espelhou a luz do Senhor Jesus.
 Que o Senhor console a família mais próxima e a todos nós que pela fé, a boa, perfeita, 
agradável e soberana vontade de Deus está sendo feita, ainda que crie abismos de dor e tristeza em 
nossos corações. Sabemos que Guaraci agora está vivenciando que o "Céu é um lindo lugar, cheio 
de graça sem par". Poucos são escolhidos e muitos são chamados. aprouve ao Senhor chamar seu 
escolhido, para tristeza nossa, mas felicidade eterna no Céu. 
 No próximo domingo conversaremos sobre NEGATIVIDADE e Secularismo. Por que não 
encontramos entre nós, aqueles que, como o Guaraci, levavam a vida em comprometimento e 
seriedade constantes com a Palavra, com nosso Deus, cheios do Espirito Santo e sob o Senhorio 
de Cristo? Será por isso que caímos em diversas ciladas? Participe conosco e com o Seminarista  
MAURÍCIO BURASESKA, no dia 25 de julho às 17h00, pelo YouTube no Canal: "No 4o com Deus, o 
melhor lugar para se estar." 
 "Perece o justo, e não há quem se impressione com isso; e os homens piedosos são 
arrebatados sem que alguém considere nesse fato; pois o justo é levado antes que venha o mal e 
entra na paz; descansam no seu leito os que andam em retidão." (Isaías 57.1 e 2)

#de casamento



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 19/07/2021, às 19:30h, a Junta 
Diaconal se reunirá de forma on-line pelo 
aplicativo ZOOM. O link (ID da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp Junta 
Diaconal.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas 
para que os membros e visitantes possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da Igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19, e isso é feito 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

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 Dorcas – Reunião hoje, domingo, às 
17h. Participe!

Depto. Ebenézer – reunião dia 21 de julho, às 
14h30min. Pelo Zoom.

Depto. Helen Simonton – Reunião dia 21 de 
julho, às 14h30min. Participe!

Secretaria de Ação Social - Entregou na 
ultima quinta feira, na maternidade de São 
Cristóvão, 50 enxovais para bebês.

Encontro com as Amigas – Dia 24, sábado, 
às 10h, com a preletora  Edmeia Willians. Você 
não pode perder! Convide suas amigas. 
Plataforma Zoom

#sociedades
e ministérios
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A coroa Jesus me dará!
VI – ATO DE DESPEDIDA

Cântico:  Nada além do sangue

Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, 
onde ouço a Tua voz
Fala de Tua justiça, pela minha vida,  
Jesus, este é o Teu sangue

Tua cruz mostra Tua graça fala do amor do Pai 
que prepara para nós
Um caminho para Ele onde posso me achegar 
somente pelo sangue

Que nos lava dos pecados, 
Que nos traz restauração
Nada além do sangue, 
Nada além do sangue de Jesus
O que nos faz brancos como a neve, 
Aceitos como amigos de DEUS
Nada além do sangue, 
Nada além do sangue de Jesus

Tua cruz...

Que nos lava dos pecados...

Eu sou livre, Eu sou livre, 
Nada além do sangue    2x
Nada além do sangue de Jesus                                        
Alvo mais que a neve, 
Alvo mais que a neve                 2x
Sim nesse sangue lavado, 
Mais alvo que a neve serei 

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Teu amor não falha

Nada vai me separar, 
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer, 
Tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre, 
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite 
A alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha

Se o vento é forte e profundo o mar, 
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha
Difícil é o caminhar, 
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre... x2

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem x4

Tu és o mesmo pra sempre... x2



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.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Seu porto seguro, onde esta?” 
(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 
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! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

A UPH-Rio chora com os que choram. 
Lamentamos a perda do nosso querido irmão, 
Pb. Guaraci Sathler. Aprouve a Deus tomar para 
si este valoroso presbítero. Fica a saudade de 
ouvi-lo falar com entusiasmo das coisas do 
Reino de Deus. Tivemos o privilégio de tê-lo 
participando de muitas reuniões virtuais da 
Federação de Homens no ano passado! Que o 
Senhor console toda a família enlutada!

5 - Boletim Dominical 

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: Falar com Deus

Na oração encontro calma, 
Na oração encontro paz,
Orar a Deus faz bem à 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 Nele a vida faz sentido, 
Pois me dá forças pra viver

Grande é o nosso Deus...

O Seu amor não tem limites...

Na oração encontro calma, 

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

Oração Silenciosa
Oração Audível

V – ATO DE COMUNHÃO

Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico: Rude Cruz

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu sei que na cruz,
Nesse dia Jesus. 
Deu a vida por mim, pecador.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

Ministração do Vinho: 

Cântico: Rude Cruz

Nessa cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz
Dela vem graça e luz,
Para minha santificação.

Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia em lugar de uma cruz,



A Federação de homens do nosso presbitério 
tem feito encontros nas manhãs de sábado pelo 
Zoom. Se você perdeu, recomendo que você 
assista à gravação, disponível no grupo da 
Federação no facebook:
encurtador.com.br/JQW04

Hoje,  às 17h30min, pelo Zoom, o 1º 
secretário, César Roberto conduzirá a reunião e 
o Pb. Denilson Sevilha nos trará a Palavra 
Bíblica.  As informações de acesso estão nas 
redes sociais da UPH. Fique por dentro das 
nossas atividades participando de alguma das 
nossas redes sociais:

Grupo no whatsapp: encurtador.com.br/nuU27
Grupo no facebook: encurtador.com.br/acoT6
Canal no Telegram: https://t.me/uphrio
Grupo no Telegram: https://t.me/uph_rio

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Hoje teremos nossa devocional on-line, através 
da plataforma Zoom será às 17h! Venha estar 
com a gente. O link será disponibilizado em 
nossos grupos, também podem ser informado 
com algum membro da diretoria. Venha participar 
com a gente. Está sendo uma bênção!

Em breve teremos nossa devocional presencial 
aqui na Catedral. Fique de olho em nossas 
redes sociais! Acompanhe-nos em nossas 
redes sociais para ficar por dentro de todas as 
nossas programações. É lá onde divulgamos 
de maneira mais intensa e detalhada os nossos 
encontros.
Para mais informações: instagram (upa.rio), 

facebook (UPA - Rio)
E-mail(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oáis

Voto de saudade. O Senhor o deu ..., por isto, 
estamos gratos a Deus, por termos tido a 
oportunidade de compartilhar, com o presbítero 
Guaraci Sathler do seu dedicado presbiterato na 
Igreja Presbiteriana do Rio. Homem de fé, servo 
fiel, conciliador e irmão atencioso, que em várias 
ocasiões externou o seu respeito e carinho pelo 
ministério do Movimento Oásis. O Senhor o 
tomou..., deixa saudades e exemplo. Bendito seja 
o Senhor. À família as nossas orações. Deus os 
console e os abençoe. 

Parabéns Sra. Talitha Albuquerque, esposa 
do nosso mentor Rev. André Albuquerque!!! 
Expressamos a nossa alegria de tê-la conosco. 
Seja muito bem-vinda ao Movimento Oásis. 
Felicidades e muitos anos de vida!!!

Mês do amigo: No dia 20 de julho estaremos 
comemorando o Dia do Amigo. Desafiamos 
você a orar e enviar muitas mensagens de 
carinho e amor aos seus amigos e irmãos 
oasianos ou não. Feliz dia do amigo!!
 

Devocional: Agradecemos a Presidente da 
SAF Rio, Sra. Adriana Maia pela abençoadora 
palavra ministrada na nossa devocional e 
agradecemos a levita Cintia  Fortunato pelo 
louvor. Deus as abençoe. Reunião de oração on 
line: Contamos com a sua presença na próxima 
reunião, no dia 26/07/21 , às 19h30min. 

#sociedades e ministérios
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Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,    
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!

Meu Jesus...

Aclame ao Senhor...    

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Visto como, na prova desta 
ministração, glorificam a Deus pela 
obediência da vossa confissão quanto ao 
evangelho de Cristo e pela liberalidade com 
que contribuís para eles e para todos, 
enquanto oram eles a vosso favor, com 
grande afeto, em virtude da superabundante 
graça de Deus que há em vós. Graças a Deus 
pelo seu dom inefável!” (2 Co 9.13-15) 

Cântico: As muitas Bênçãos

1. Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, dize-as quantas são,
Recebidas da divina mão.

Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

3. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 5. 1-4 
                           Presb. Johannes Gaiser

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 minha 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!

Pelos cravos em Tuas mãos...

Elevo minhas mãos...

Mas ressuscitou, Digno é o Senhor  4x

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Louvemos ao Senhor 

Louvemos ao Senhor! (3x)
 
Adoremos no Seu santo monte,     
Nosso Amado Pai, Seu nome é Santo! 
 
Louvemos ao Senhor...
 
Adoremos no Seu santo monte...

Louvamos ao Senhor, pois seu nome é Santo, 

pois seu nome é Santo!   2x

 

Magnifiquemos ao Senhor, 

Ao Rei que é digno de louvor.  

 

Excelso, supremo e mui digno de  louvor   2x

 

Louvamos ao Senhor, 

Pois seu nome é Santo...

 

Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei   2x

 

Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor 

em nosso novo coração. 

Pois morreu a nossa morte 

Pra vivermos sua vida, 

nos trouxe grande salvação!

 

Louvamos ao Senhor, pois seu nome é 

Santo...

 

Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei   2x

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Cantai ao Senhor um 

novo cântico e o seu louvor, na assembleia 
dos santos.” (Sl 149.1).

Mulheres: “Regozije-se Israel no seu 
Criador, exultem no seu Rei os filhos de 
Sião.” (Sl 149.2). 

Homens: “Louvem-lhe o nome com flauta; 
cantem-lhe salmos com adufe e harpa.” 
(Sl 149.3). 

Dirigente: “Porque o Senhor se agrada do 
seu povo e de salvação adorna os 
humildes.” (Sl 149.4).

Todos: “Exultem de glória os santos, no seu 
leito cantem de júbilo. Nos seus lábios 
estejam os altos louvores de Deus.”        
(Sl 149. 5-6)

Cântico: Aclame ao Senhor

Meu Jesus, Salvador, outro igual não há,
Todos os dias quero louvar 
As maravilhas de Teu amor!

Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou 
Sempre te adorarei.

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos: 
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome.

Eleição Pastoral – Instrução à Igreja

2 – Preceitos Constitucionais

 A) Art.30 - O Ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, 

representada no Presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da 

Palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar, 

com os presbíteros regentes, do governo e disciplina da comunidade. 

Parágrafo Único - Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, de Bispo, 

Pastor, Ministro, Presbítero ou Ancião, Anjo da Igreja, Embaixador, 

Evangelista, Pregador, Doutor e Despenseiro dos Mistérios de Deus, indicam 

funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício.

B) Art.31 - São funções privativas do ministro:

 a) administrar os sacramentos;

C)  Art.32 - O ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na Igreja, deve 

conhecer a Bíblia e sua teologia: ter cultura geral; ser apto para ensinar e são 

na fé; irrepreensível na vida; eficiente e zeloso no cumprimento dos seus 

deveres; ter vida piedosa e gozar de bom conceito, dentro e fora da Igreja. 

D) Art.33 - O ministro poderá ser designado pastor-efetivo, pastor-auxiliar, 

pastor-evangelista e missionário. 

§ 1º - É pastor-efetivo o ministro eleito e instalado numa ou mais Igrejas, por 

tempo determinado e também o ministro designado pelo Presbitério, por 

prazo definido, para uma ou mais Igrejas, quando estas, sem designação de 

pessoa, o pedirem aos Concílios.

E) Art.34 - A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua: 

a) O pastor-efetivo será eleito por uma ou mais Igrejas, pelo prazo máximo de 

cinco anos, podendo ser reeleito, competindo ao Presbitério julgar das 

eleições e dar posse ao eleito;
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “A meus irmãos declararei o teu 

nome; cantar-te-ei louvores no meio da 
congregação;” (Sl 22.22).

Mulheres: “Vós que temeis o Senhor, louvai-
o; glorificai-o, vós todos, descendência de 
Jacó;  reverencia i-o ,  vós todos,  
posteridade de Israel.” (Sl 22.23).

Homens: “Aleluia! Louvai ao Senhor do alto 
dos céus, louvai-o nas alturas.” (Sl 148.1).

Dirigente: “Louvai-o, todos os seus anjos; 
louvai-o, todas as suas legiões celestes.” 
(Sl 148.2).

Todos: “Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas 
as estrelas luzentes.” (Sl 148.3)

18 HNC – “Deus dos Antigos”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 

pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor.” (Mt 25. 20-21)

392 HNC –  “Vida Vitoriosa”
1ª e 2ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III – CONTRIÇÃO 

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Eu é que sei que 
pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz e não de mal, 
para vos dar o fim que desejais. Então, me 
invocareis, passareis a orar a mim, e eu 
vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso 
coração.” (Jr 29.11-13)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 12. 27-47 
          Presb. João Bastos

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
VI – DEDICAÇÃO 

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico: Barnabé

1. Não fica bem a gente passar bem 
E o outro carestia,
Ainda mais quando se sabe o que fazer 
E não se faz.
Como fruto do Amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Vendeu um homem o que tinha e repartiu.

Era seu nome Barnabé, 
Natural de Chipre,

Também chamado de José 
Das Consolações.

Homem bom e piedoso, 
Cheio de fervor e fé
Homem de Deus!

2. Quando Saulo converteu-se a Cristo 
Lhe faltou amigo.
Alguém que fosse companheiro,
Fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do Amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Foi um homem procurá-lo,
Dando-lhe a mão

3. Quando a igreja se espalhou por todo 
O canto que havia,
Providência sim, por mão de Deus, 
Chegou a Antioquia.
Precisando de um pastor de almas, 
Mesmo de um pastor de homens,
Foram procurar aquele que qualificou.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“A esperança viva nos capacita a sentir tristeza e alegria. 
A nossa esperança para nós por Cristo.” 

  (Tim Keller)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões
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Guaraci Sathler 
(1944 – 2021) 

Parti um príncipe na terra; 
um homem de Deus chega ao céu! 

 Guaraci é um nome brasileiro de origem indígena. Etimologicamente, vem 
da palavra tupi “Coroacy”, que significa literalmente “o sol”. 

O homem.
 Nasceu no dia 20 de outubro de 1944, na cidade de Alto Jequitibá, em Minas 
Gerais. Filho do Rev. Adelino Sathler e Celina Faria Sathler. Durante a infância e 
juventude estudou no “Colégio de Alto Jequitibá” sob a direção do Rev. Cícero 
Siqueira. Faleceu no dia 11 de Julho de 2021, após um período de intensa luta contra 
o covid-19, aos 76 anos. 

O marido.
 Casou-se com Lucy Clara Lima Sathler em 11 de julho de 1970; comemorou 
51 anos de casamento em 11 de julho de 2021, dia da sua aprovação e convocação à 
casa do Pai Celestial. Era um marido amoroso, carinhoso, atencioso e compreensivo!

O crente. 
 Era um servo de Deus fiel e dedicado a Ele. Nascido num lar evangélico, foi 
batizado na infância e fez sua profissão de fé na juventude, na Igreja presbiteriana de 
Alto Jequitibá, oficiada pelo Rev. Wilson Soares. 

 Foi recebido como membro da Catedral Presbiteriana do Rio, por juridição 
ex-ofício, em 30 de Julho de 1985. 

A atividade profissional

Guaraci Sathler 
(1944 – 2021) 

Rev. Renato Porpino
O pastor e amigo que ama

 O Presb. Guaraci Sathler era um líder por excelência, 
inigualável, capaz de agregar os diferentes e unificar os pensamentos 
mais diversos. Era um conhecedor da natureza humana e de como ela 
pode ser guiada a um objetivo comum.

Pastorear o amado Presb. Guaraci foi uma dádiva que será 
rememorada enquanto eu viver. Essa tarefa deixou marcas indeléveis 
e demonstra a clara grandeza desse ser humano.

Tê-lo ao me lado no nobre privilégio de cuidar da Igreja de Deus era a 
certeza de receber a todo momento uma palavra de ânimo, um olhar de 
respeito e admiração, uma ideia genial e um gesto de amor. Sentirei a 
sua falta, mas sei que nos encontraremos outra vez. 

“O Senhor o deu e o Senhor o tomou; 
bendito seja o nome do Senhor!” (Jó 1. 21).
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Siqueira. Faleceu no dia 11 de Julho de 2021, após um período de intensa luta contra 
o covid-19, aos 76 anos. 

O marido.
 Casou-se com Lucy Clara Lima Sathler em 11 de julho de 1970; comemorou 
51 anos de casamento em 11 de julho de 2021, dia da sua aprovação e convocação à 
casa do Pai Celestial. Era um marido amoroso, carinhoso, atencioso e compreensivo!

O crente. 
 Era um servo de Deus fiel e dedicado a Ele. Nascido num lar evangélico, foi 
batizado na infância e fez sua profissão de fé na juventude, na Igreja presbiteriana de 
Alto Jequitibá, oficiada pelo Rev. Wilson Soares. 

 Foi recebido como membro da Catedral Presbiteriana do Rio, por juridição 
ex-ofício, em 30 de Julho de 1985. 

A atividade profissional

Guaraci Sathler 
(1944 – 2021) 

Rev. Renato Porpino
O pastor e amigo que ama

 O Presb. Guaraci Sathler era um líder por excelência, 
inigualável, capaz de agregar os diferentes e unificar os pensamentos 
mais diversos. Era um conhecedor da natureza humana e de como ela 
pode ser guiada a um objetivo comum.

Pastorear o amado Presb. Guaraci foi uma dádiva que será 
rememorada enquanto eu viver. Essa tarefa deixou marcas indeléveis 
e demonstra a clara grandeza desse ser humano.

Tê-lo ao me lado no nobre privilégio de cuidar da Igreja de Deus era a 
certeza de receber a todo momento uma palavra de ânimo, um olhar de 
respeito e admiração, uma ideia genial e um gesto de amor. Sentirei a 
sua falta, mas sei que nos encontraremos outra vez. 

“O Senhor o deu e o Senhor o tomou; 
bendito seja o nome do Senhor!” (Jó 1. 21).


