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Então, o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e 
disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados 
dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e 
disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam 
passeando dentro do fogo, sem nenhum dano; e o aspecto do quarto 
é semelhante a um filho dos deuses. (Daniel 3:24-5)

Nós temos um Deus soberano. Não há nada que fuja ao 
seu poder e controle. Todos nós, cristãos, sabemos disso. Nós 
cantamos e declaramos essa verdade. Mas nós também sabemos 
que essa verdade não quer dizer que somos isentos de qualquer 
tempestade ou tribulação. Pelo contrário: Deus não nos promete 
que nos livrará de todos os problemas, mas sim que estará conosco 
em cada um deles. Em Daniel 3, a Bíblia narra o momento em que 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram lançados ao fogo, a 
mando de Nabucodonosor. Os três, apesar das constantes ameaças, 
não abriram mão da sua fidelidade, dizendo “eis que o nosso Deus, 
a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da 
fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei”(Daniel 3:17). Veja, 
Deus não impediu que os três homens fossem acusados. Ele não os 
livrou imediatamente da fúria de Nabucodonosor. Da mesma forma, 
o Senhor também permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos 
leões; deixou que Jó perdesse sua família e bens; não evitou que 
Davi enfrentasse Golias. Em nossa vida pessoal não é diferente. Nós 
temos perdas. Vivemos momentos de profunda tristeza, dor e medo. 
Mas nós não estamos sozinhos. Há um Outro ao nosso lado. E Ele 
pode até não nos livrar das tempestades, mas podemos descansar 
na absoluta certeza de que estará conosco em cada passo da 
travessia. A Palavra nos diz que Nabucodonosor enxergou um 
quarto homem presente na fornalha. Ele viu, espantado, os três 
homens saírem intactos do fogo. O rei pretendia matá-los, mas nem 
um fio de cabelo sequer foi chamuscado (Daniel 3:27). Queria vê-
los sofrer, mas tudo que enxergou foi a cena de quatro homens 
caminhando livremente em meio ao fogo. O mesmo que esteve ao 
lado daqueles três homens continua ao seu lado hoje. E assim será 
para todo sempre. Lembre-se: nada foge ao controle do nosso Pai. 
Podemos caminhar firmes, sabendo que o Criador do universo nos 
ama e cuida de nós. Ainda que estejamos em meio à fornalha, basta 
olhar ao redor para enxergar Aquele que permanece ao nosso lado, 
em todos os momentos.

Juliana Maia

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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SACRIFÍCIO AGRADÁVEL A DEUS

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias 
de Deus, que apresenteis o vosso corpo por 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é 
o vosso culto racional.” (Rm 12.1)

 O Apóstolo Paulo, sob inspiração do 
Espírito Santo, autoridade Espiritual e 
preocupação com a santidade e a vida espiritual 
dos crentes, exorta-os a prestarem um “Culto 
Agradável” a Deus como estilo de vida. Um culto 
íntegro e integral, envolvendo o ser por inteiro.
Ele apela para a misericórdia divina: 

A) A misericódia da justificação;

B) A misericórdia da identificação dos crentes 

com Cristo;

C) A misericórdia da reconciliação;

D) A misericórdia da  graça superabundante;

E) A misericórdia da permanência do Espírito 

Santo no interior dos remidos; 

F) A misericórdia da eleição divina;

G) A misericórdia da segurança eterna;

H) A misericórdia da glorificação final;

I) A misericórdia da herança que possuímos em 

Cristo;

J) A misericórdia do fato que todos os decretos 

divinos são benéficos para os eleitos, tendo 

como alvo principal e final o resgate dos 

Escolhidos.
 A apresentação do corpo seria uma 
designação figurada da própria personalidade 
humana inteira, o ser por inteiro que deve 
apresentar-se diante de Deus em sacrifício 
espiritual.
 Judeus e gentios agora formam o povo 
de Deus, um único povo, em favor de quem o 
sacrifício definitivo e final foi feito por Cristo. O 
sacrifício que resta é de atitude de gratidão, 
consagração e adoração a Ele.

O sacrifício agradável a Deus é Santo
 No sacrifício Judaico, sob a lei, o 
animal era separado (santificado) e não podia ter 
nenhum defeito físico. No sacrifício Cristão, sob 
a graça, o crente deve ter a vida santificda, 
perfeita pela graça de Deus, e deve consagrá-la 
totalmente ao Senhor. A vida deve-ser 
integralmente dedicada a Deus!
O sacrifício agradável a Deus é vivo. 
 No antigo testamento, o animal do 
sacrifício era morto e queimado em adoração ao 
Senhor. Cristo, que foi ofertante e oferta no 
calvário, declarou: “misericórdia quero e não 
sacrifício.”
 No cristianismo, o crente se oferece 
em sacrifício vivo, porque tem vida no Espírito, 
que habita o seu interior, tem a vida de Cristo e 
em Cristo. “Logo, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim.”
O sacrifício agradável a Deus é espiritual.
 Culto “racional” seria melhor 
traduzido por “culto espiritual”. Pelo fato dos 
eleitos terem o espírito santo dentro de si, eles 
adoram a Deus em espírito e em verdade. “Mas 
vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque são estes que o Pai procura para 
seus adoradores.” (Jo 4.23) 
O sacrifício agradável a Deus aponta para a vida 
inteira identificada com Cristo, confessando e 
testemunhando-o como Salvador e Senhor! “Por 
meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, 
sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de 
lábios que confessam o seu nome.” (Hb 13.15)
Apresente a sua vida por inteiro em sacrifício 
espíritual santo, vivo e agradável a Deus!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. André Abulquerque

 “Edificação, o caminho da maturidade.”

19h:  Mis. Leninha

“Inabalável, a esperança do povo de 

Deus.”

Escala de Púlpito de Presbíteros:

1/08: 10h30min: Presb. Luis Monteiro 
            19h: Presb. Mauricio Buraseska
8/08: 10h30min: Presb. Newton Alvarez 
            19h: Presb. Olympio Bezerra
15/08: 10h30min: Presb. Paulo Raposo 
            19h: Presb. Peter Tenney
22/08: 10h30min: Presb. Renan Jardim
            19h: Presb. Roberto Corrêa
29/08: 10h30min: Presb. Roberto Marinho
            19h: Presb. Ruy Coelho

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

Próximo Domingo (01/08/2021) - 1A - Culto das 10h30min: Filipe Agum, Leandro Trindade, 
Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique, Newton Rodriguez, Cecilia 
Rodriguez , Adrizia Muniz, Victor Mota, Ester Trindade.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Filipe Agum, Leandro Trindade, Jorge Gorne, José Vinicius, 
João Márcio, Pedro Henrique, Valéria Gorne, Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Hannah Duarte.

#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 26: Mateus 5. 9,13-16 - Coisas inteiras de novo
Ter 27: Mateus 16. 21-28 - Treinamento interno
Qua 28: Hebreus 6.9-12 - Labutando para Deus
Qui 29: Provérbios 7.10-27 - Tudo por nada
Sex 30: Salmo 85 - Pronto para restauração
Sáb 31: Atos 9. 13-16 - Quem somos
Dom 01: Lucas 23. 26-43 - “Lembre-se de mim…”

#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 Assembleia 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 - Rev. Renato Porpino
 O pastor da Igreja, Rev. Renato 
Porpino, desfruta de 15 dias de Férias, 
justas e merecidas. É um período 
necessário para descansar e refazer as 
energias. Que o Senhor continue 
abençoando, abençoe Luana, Manuela e 
Guilherme, cuidando e protegendo-os!

Parabéns,  Letícia e Lic. Daniel Jardim!
 Estamos muito alegres pelos 4 
anos de feliz união completados no dia 22 
de julho. Que o Senhor os abençoe mais e 
mais,  em tudo e sempre!Comissão de 
Comemorações.

Doação de Medicamentos  
 C o m u n i c a m o s  q u e  o s  
interessados em doar medicamentos para o 
trabalho filantrópico que o Dr. Renilton tem 
realizado em Bananal/São Paulo e outros 
lugares, os façam chegar, por gentileza às 
mãos dos diáconos: Leandro, Leonardo ou 
Jorge Camacho. Obrigado!

Ceia do Senhor
 A partir do mês de agosto, 
estaremos celebrando a Ceia do Senhor no 
1º e 2º Domingo do mês, no culto matutino, 
às 10h30min, dando oportunidade a que 
mais irmãos participem deste significativo 
ato de comunhão com Deus e com os 
irmãos em Cristo. À noite, continuaremos 
com a ministração da Ceia no 3º Domingo. 
Participe com a sua família!

ECOS da Catedral
 No primeiro semestre de 2021, 
nossos ECOS se reuniram por 19 semanas, 
tendo, em média, 38 pessoas/semana, 
todas  buscando crescimento e comunhão. 
Certamente conseguimos! Aproveitamos a 
ocasião para renovar nosso convite para 
que você se una a nós. Experimente. Nosso 
contato: 98193.9584. Esperamos você. 



#aniversariantes da semana

Hoje: Beatriz Pinto Gorne, Marcos Antunes Freitas, Paulo Vitor Moreira Lima.
Seg 26: Gabriel Soares Amaral, Siley Soares da Cunha.
Ter 27: Arminda Rosa de Jesus da Cruz, Gabriela Pantoja da Silva, Luzia Marques 

Ferreira Gomes, Silas Coutinho Villon, Sival de Almeida Gonçalves.
Qua 28: Diác. Adolfo Guilherme Silva Correia, Amilson Costa Rodrigues, Arlinda Lea 

Dos Santos, Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão, Esron Jesus Ramos Plácido, 
Ester de Melo Trindade, Diác. Joel Henrique Mendes de Mesquita, Joyce Costa 
Sales, Maria da Conceição Lima, Maria do Valle Espíndola, Talita Alves Aquino, 
Willians Matos de Almeida Araújo.

Qui 29: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos, Luzia Rodrigues de Oliveira 
Soares da Costa, Nice Marques Baptista, Rhubya da Rocha Carvalho.

Sex 30: Bruno Muniz Ramos Polo, José Antonio de Barros, Luzimagno da Fonseca 
Lemos Heringer, Patricia Cardoso Guerra, Reubem Luiz Moreira Faria, Vânia Lúcia 
da Silva Barbosa, Vitória Elisa Fernandes de Freitas, Viviane Cristine Damasceno 
Barros.

Sáb 31: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da 
Silva, Marcia Helena Arruda Caetano Da Silva Mezat Pina, Tirza Farina Barros, Vera 
Maria Villon.

#de nascimento
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Hoje: Mauricio Pereira do Nascimento e Natalice dos Santos do 
Nascimento, Paulo Nunes da Costa e Jaqueline Sales da Costa. 

Seg 26: Diác. Antonio Renato Cardoso da Cunha e Verena de Miranda 
Gomes Cunha.

Ter 27: Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos e Rosa Lucia Davi de Lemos.
Qua 28: Adelino Sathler Filho e Mônica Maria Generino De Melo Sathler.
Qui 29: Gilberto Alves de Sá e Marcleide Nunes de Souza Sá, Miguel dos 

Santos Júnior e Renata Geraldo Peres dos Santos.
Sáb 31: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, 

Roberto Monteiro Barboza e Edmar Ferreira Monteiro Barboza

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

#de casamento

No 4o com Deus: HOJE!
"Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao 
SENHOR, Deus de Israel." (Josué 24.23)
 Quando nos deparamos com a Palavra e entendemos que existem dois universos 
distintos, um que se chama "o Mundo" e o outro, o "Reino de Deus", fica mais fácil 
compreendermos o texto acima. Já parou para pensar como distribuimos nosso dia? Em que 
gastamos mais tempo, ainda que por necessidade? E por prazer? Onde estacionamos a nossa 
atenção e no que gastamos mais energia? Em qual reino estamos envolvidos?
 Muitas vezes NÃO atentamos que ao dizermos "SIM" para o que desejamos,  
podemos estar agindo negativamente ao que o Senhor determina em Sua Palavra. Com isso, 
estaremos nos revestindo de consequências que não esperamos.
 Os deuses estranhos hoje têm diversos formatos e podem ser: o nosso ego, o corpo, a 
beleza, relacionamentos, a família, filhos, a diversão, esportes, o trabalho, dinheiro, sexo, a 
série preferida, a ideologia ou o político favorito: tudo aquilo que colocamos como prioridade 
no lugar de Deus, estamos gerando idolatria, o que Deus condena.
 É muito fácil cairmos, porque somos inundados de pecado em cada uma de nossas 
células. E distantes de Deus, NÃO queremos estar na Sua presença, NÃO queremos ouvir a Sua 
voz e nem interessados nEle:  "Veio para o que era seu e os seus não o receberam." (João 1.11)
 Convide seus amigos, parentes e participe HOJE às 17h00 de "NEGATIVIDADE", com 
o Seminarista MAURÍCIO BURASESKA, pelo canal do YouTube: No 4o com Deus, o melhor 
lugar para se estar.

encurtador.com.br/ayAX2

Ofertas para a obra de Deus
 O dízimo é exigido por Deus e a oferta é um ato voluntário. Trazei todos os dízimos à 
casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos 
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." 
(Ml 3.10), "Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar 
voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos." (1 Cr 29. 14). 
O dízimo marca a nossa fidelidade e obediência a Deus, reconhecidos de que Ele, como o Deus 
provedor, nos dá tudo. A oferta acentua a nossa gratidão a Deus e amor à sua obra! 
 Seja fiel na entrega dos dízimos; seja grato na entrega das ofertas!
"Deus ama a quem dá com alegria!"



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na última segunda feira 
dia 19/03/2021, foi realizada a nossa reunião 
de oração. Foi uma bênção! Tivemos 
momentos gratificantes, pois compartilhamos 
nossas aflições e agradecimentos ao Senhor.

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

Reunião  Executiva – Próxima quinta feira, 
dia 29 às 14h30min pelo Zoom.
Coordenadoras e secretárias participem!

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.

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Econtro de Casais com Cristo 

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

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

Saudade - A família ECCC chora a saudade do 
nosso querido presbítero Guaraci da Lucy. Por 
muitos anos trabalhou ativamente no ECCC 
sendo instrumento de Deus neste ministério, 
ajudando a restaurar e fortalecer famílias. Foi 
nosso conselheiro de diversas diretorias 
sempre contribuindo com palavras sábias, 
equilibradas e incentivadoras. Agradecemos à 
Deus pelos anos de convivência e aprendizado 
ao lado do nosso amigo. À nossa querida Lucy, 
familiares e amigos, nossa oração para que o 
Senhor fortaleça e conforte a cada um. “Tudo 
posso naquele que me fortalece!”

Reunião mensal - Na próxima terça-feira, às 
20h, aguardamos vocês para nossa reunião 
mensal no templo da Catedral Presbiteriana do 
Rio de Janeiro, com a palavra do Rev. Claúdio 
Aragão.  Também teremos transmissão ao vivo 
pelo canal do YouTube da igreja. Participe!

“Família com Propósito” – Aconteceu no dia 
13/07, nossa reunião de forma virtual com a 
palavra encorajadora do presbítero Marcelo 
Gripp. Foi uma bênção! 

XXIV RECCC – Está confirmado e ocorrerá no 
Hotel Atlântico Búzios, nos dias 22, 23 e 24 de 
outubro 2021, com o preletor Dr. Roberto 
Aylmer. Ainda restam pouquíssimas vagas. 
Invista no seu relacionamento! Para maiores 
informações, procure a Diretoria. 

Aniversário de Bodas – Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muita felicidade, amor, harmonia e paz! 
Feliz aniversário de casamento!
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Eu canto esta canção 
De entrega a Ti, Jesus,
E o que o mundo dá, 
Eu deixo aos pés da cruz.

Por conhecer a Ti, 
A Teu nome dar louvor,
Sentir Tua alegria, 
Partilhando Tua dor.

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti…

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: 1 Pe 5. 5 – 14 
                         Presb. Luis Alberto

Cântico: É de coração

Como descrever, como explicar
O amor que vai de Leste a Oeste
e nunca mais vai terminar.

Tu me conheces bem e sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração tudo 
O que eu disser
Num hino de louvor 
A Jesus de Nazaré.

E se as palavras não mostrarem 
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor, 
Recebe o meu louvor, é de coração!

Não vou esquecer, 
Não vou desprezar
O amor que Tu me revelaste ali 
Pra me resgatar.

Tu me conheces bem 
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti, 
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração... 2x

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Amo o Senhor

Amo o Senhor, meu Salvador,      
Anelo tê-lo bem junto a mim.
Minha esperança é 
Tua palavra que jamais desamparou
Aquele que busca Tua face e quer:

Viver para Ti, pensar só em Ti, 
Romper com as barreiras do mundo aqui.
Voar com o Pai, nas asas da fé 
E ser revestido de glória e poder 
Amo o Senhor!

Amo o Senhor, meu Salvador...

Viver para Ti... 2x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Maranata



UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje não teremos reunião da UPH mas fiquem 
atentos ao próximo fim de semana:
- 31/07 (sábado), às 20h, a Confederação 

Sinodal de Homens Presbiterianos do Rio 
de Janeiro fará um momento de 
agradecimento pelos diáconos do nosso 
sínodo! Participe conosco; será pelo Zoom. 
Maiores  in formações  podem ser  
encontradas nas redes sociais da UPH;

- 01/08 (domingo), às 17h30min, teremos a 
nossa reunião de oração! Marque em sua 
agenda!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
Grupo no whatsapp:
 https://chat.whatsapp.com/JXgybJSrRD8H1C
qKtnjIqU

Grupo no facebook:
 https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/

Canal no Telegram: https://t.me/uphrio

Grupo no Telegram: https://t.me/uph_rio

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devo: Devido às férias escolares, nossas 
devocionais, presencial e on-line, estarão 
suspensas até final do mês de julho. 
Retornaremos com mais uma programação 
com a UPA da Igreja Presbiteriana das 
Américas no dia 07/08/21. Será na nossa Igreja 
às 17h. Agende essa data. Esperamos vocês! 

Discipulado: Mesmo com a pausa nas nossas 
programações o nosso discipulado continuará 
rolando. Terça, às 20h para as meninas e as 21h 
para os meninos.

Dúvidas? Entre em contato conosco através 
das nossas redes sociais: 
Insta: @upa.rio | Facebook: Upa-Rio
E-mail: diretoriaupario@gmail.com 

Movimento Oásis

Reunião de Oração: Na próxima segunda-
feira, dia 26/07, às 19h30min, estaremos 
reunidos mais uma vez para um tempo de 
intercessão. Acesso pelo link

 zoom.us/j/96533820713
 na plataforma Zoom. Ore, divulgue e participe!

#sociedades e ministérios
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Ele é exaltado, 
O Rei é exaltado nos céus!

Ele é exaltado...

Ele é o Senhor… 2x

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que 
tu provas os corações e que da sinceridade 
te agradas; eu também, na sinceridade de 
meu coração, dei voluntariamente todas 
estas coisas; acabo de ver com alegria que 
o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas 
voluntariamente. Senhor, Deus de nossos 
pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para 
sempre no coração do teu povo estas 
disposições e pensamentos, inclina-lhe o 
coração para contigo;” (1 Cr 29.17-18).

Cântico: Adoração sem limites

O que darei?   
O que darei a Ti 
Pelos benefícios, feitos a mim?

Me lembrarei, 
Me lembrarei, Senhor, 
De Tuas grandes obras.

Não há outro além de Ti, 
Não, não há. Não, não há.

Meu desejo é Te adorar, 
Mais e mais, Mais e mais.

Sem limites, me entregarei,     
Te adorarei, maravilhoso Deus!

Mais que palavras, 
Te dou meu coração, 
Receba o melhor 
Da minha adoração!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “A minha porção é o Senhor, diz a 
minha alma; portanto, esperarei nele.”. 
(Lm 3.24)

Congregação: “Bom é o Senhor para os que 
esperam por ele, para a alma que o 
busca.”. (Lm 3.25)

Motivos de Oração

Cântico: Entrega

Te dou meu coração, 
E tudo que há em mim,
Entrego meu viver 
Por amor a Ti, meu Rei.

Meus sonhos rendo a Ti 
E meus direitos dou,
O orgulho vou trocar 
Pela vida do Senhor.

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti…
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Ousado Amor 

Antes de eu falar, 
Tu cantavas sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Antes de eu respirar, 
Sopraste Tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Oh! impressionante, Infinito, 
Ousado amor de Deus!

Oh! que deixa as noventa e nove 
Só pra me encontrar.

Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, 
Mesmo assim se entregou.

Oh! impressionante, infinito, 
Ousado amor de Deus!

Inimigo eu fui, 
Mas Teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Não tinha valor, Mas tudo pagou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.

Oh! impressionante…

Traz luz para as sombras, 
Escala montanhas pra me encontrar. 4x

Derruba muralhas, 
Destrói as mentiras pra me encontrar.

Oh! impressionante…       

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Reina o Senhor. Revestiu-se de 

majestade; de poder se revestiu o Senhor e 
se cingiu. Firmou o mundo, que não 
vacila.” (Sl 93.1)

Mulheres: “Desde a antiguidade, está firme o 
teu trono; tu és desde a eternidade.”          
(Sl 93.2)

Homens: “Fidelíssimos são os teus 
testemunhos; à tua casa convém a 
santidade, Senhor, para todo o sempre.” 
(Sl 93.5)

Dirigente: “Cantarei ao Senhor, porquanto 
me tem feito muito bem.” (Sl 13.6).

Todos: “A luz difunde-se para o justo, e a 
alegria, para os retos de coração. Alegrai-
vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao 
seu santo nome.” (Sl 97. 11-12). 

Cântico: Ele é exaltado

Ele é exaltado, 
O Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.

Ele é exaltado, 
Pra sempre exaltado,
O Seu nome louvarei!

Ele é o Senhor, 
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus, 
Glorificam seu Santo nome.

Eleição Pastoral – Instrução à Igreja

2 – Preceitos Constitucionais

 F) Art.35 - O sustento do pastor-efetivo e do pastor-auxiliar cabe às Igrejas que 

fixarão os vencimentos, com aprovação do Presbitério; os pastores-

evangelistas serão mantidos pelos Presbitérios; os missionários, pelas 

organizações responsáveis. 

G) Art.36 - São atribuições do ministro que pastoreia Igreja:

a) orar com o rebanho e por este;

b) apascentá-lo na doutrina cristã;

c) exercer as suas funções com zelo;

d) orientar e superintender as atividades da Igreja, a fim de

tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus;

e) prestar assistência pastoral;

f) instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos 

necessitados, aflitos, enfermos e desviados;

g) exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de 

governo.

Parágrafo Único - Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará, 

periodicamente, relatórios ao Conselho, para registro.

E) Art.37 - Os ministros poderão ser designados para exercer funções na 

imprensa, na beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesse 

eclesiástico. Em qualquer destes cargos terão a superintendência espiritual 

dos que lhes forem confiados.
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor, 

todas as terras. Servi ao Senhor com 
alegria, apresentai-vos diante dele com 
cântico.” (Sl 100.1-2).

Mulheres: “Sabei que o Senhor é Deus; foi 
ele quem nos fez, e dele somos; somos o 
seu povo e rebanho do seu pastoreio.”          
(Sl 100.3).

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

Dirigente: “Porque o Senhor é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua fidelidade.”        
(Sl 100.5).

Todos: “Cantarei para sempre as tuas 
misericórdias, ó Senhor; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a tua 
fidelidade.” (Sl 89.1).

14 HNC – “Louvor”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Assentado diante do 
gazofilácio, observava Jesus como o povo 
lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos 
depositavam grandes quantias. Vindo, 
porém, uma viúva pobre, depositou duas 
pequenas moedas correspondentes a um 
quadrante. E, chamando os seus 
discípulos, disse-lhes: Em verdade vos 
digo que esta viúva pobre depositou no 
gazofilácio mais do que o fizeram todos os 
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do 
que lhes sobrava; ela, porém, da sua 
pobreza deu tudo quanto possuía, todo o 
seu sustento.” (Mc 12. 41-44)

108 HNC – “Aflição e Paz”
1ª e 4ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COMUNHÃO COM O DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Invoca-me, e te 
responderei; anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes. Porque 
eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua 
mão direita e te digo: Não temas, que eu te 
ajudo.” (Jr 33.3; Is 41.13)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

Cântico: Cada Instante

Cada instante, contigo, Jesus,
Que passo a teus pés,
Eu sou mais feliz !

Cada instante, contigo, Senhor,
É paz em minha alma,
Suave harmonia,
No, teu grande amor

IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA

Leitura Bíblica: Ne 13. 1-31  
           Presb. Jorge Apocalypses 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. André Albuquerque 

VI – DEDICAÇÃO 

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico: Um só Rebanho
Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Anotações
e reflexões


