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#editorial
“DE OVELHAS E CRENTES.”

“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)
A imagem de Deus como Pastor é 

inesgotavelmente rica e significativa.  O Pastor 
permanece com seu rebanho, suas ovelhas 
dependem dele totalmente quanto ao alimento, à 
água e à proteção de animais ferozes.

Jesus Cristo se revela como o Pastor de 
seu povo, e usa uma metáfora comparando-o a 
ovelhas.  “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a 
vida pelas ovelhas... Eu sou o bom pastor; conheço as 
minhas ovelhas, e elas me conhecem.” (Jo 10.11,14)

A OVELHA DEVE SER BEM APASCENTADA.
O pastor se preocupa em alimentar bem  

as ovelhas, conduzindo-as a pastos verdejantes, 
ministrando-lhes ração especial para que 
engordem, se fortaleçam fisicamente e cresçam 
saudáveis e bem cuidadas!

O pastor, chamado e habilitado por Deus 
para  apascentar  os  crentes ,  que  são 
“espiritualmente” ovelhas dos apriscos de Deus, 
procura estar próximo do crente, cuidando de sua 
saúde espiritual, emocional e física, ministrando-
lhe a Palavra de Deus, orando por ele e com ele, 
atendendo-o em gabinete para ouvi-lo, aconselhá-
lo e orientá-lo, ler a Palavra, orar com ele e 
ministrar-lhe palavras de encorajamento, fé e 
esperança!

O “pasto” apresentado à ovelha deve ser 
viçoso, substancioso e muito nutritivo, para que a 
ovelha não fuja para o pasto verde do vizinho.

A OVELHA DEVE RECONHECER E OBEDECER À 
VOZ DO PASTOR.

Geralmente as ovelhas são dóceis e 
obedientes.  Reconhecem a voz do pastor, 
obedecem ao seu chamado e o seguem.  Jesus 
declarou: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem.” (Jo 10.27)

Todavia, há ovelhas ariscas, que se 
rebelam e se desgarram, que desobedecem ao 
chamado do pastor.  Essas são passíveis de 
disciplina.  O pastor tem um bordão e um cajado.  
O bordão serve para combater animais ferozes e o 
cajado para dirigir o rebanho.

Ovelha fora do aprisco corre sérios 
riscos. Pode ser envolvida pelo mundo e esfriar na 
fé, ou ser presa pelos laços do inimigo. Ovelha boa 
é ovelha submissa à Palavra de Deus, dependente 
de Deus e fiel ao Supremo Pastor.

A OVELHA DEVE SER PRODUTIVA E ÚTIL.
A ovelha “animal” produz leite, carne e 

lã, é útil e valiosa ao seu proprietário.  A ovelha 
“crente” foi escolhida pelo Senhor para produzir.  “ 
Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que 
vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça.”  
(Jo 15. 16)

O fruto aponta para a santificação 
individual, o testemunho cristão autêntico, o 
serviço cristão e a maturidade espiritual.  A ovelha 
se reproduz, procria.  Ovelha gera ovelha.  Crente 
gera crente, através da evangelização, do 
discipulado, do trabalho missionário!

Que tipo de ovelha espiritual você é?  
Uma “ovelha apática” ou totalmente envolvida com 
a obra de Deus? Uma “ovelha dócil” ou rebelde 
quanto a fazer a vontade de Deus?

Sejamos ovelhas mansas, submissas e 
dependentes do Supremo Pastor, Jesus Cristo!

“Fiel e Bom Pastor é meu Senhor Jesus, 

e nada poderá faltar por onde me conduz. 
A pasto verde e bom conduz meu caminhar 
e junto às águas puras vem fazer-me 
descansar.”

(Robert Kalley)
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#notícias gerais

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 11/08, 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.

Em breve nosso berçário estará de volta!   
 Estamos com muito amor 
organizando a volta do nosso berçário. 
Seguiremos todos os protocolos e 
orientações para ter nossos pequeninos de 
volta. E em breve passaremos informações 
do  treinamento para voluntários para  
equipe de professores. Cuidar dos 
pequeninos é uma grande oportunidade de 
servir a Deus. Se você tem um chamado 
para cuidar de bebês, venha participar 
conosco da escala do berçário. Maiores 
informações com Gabriela Santos e Luana 
Porpino. 

Atividades do Ministério de Infância da 
Catedral Rio
 Enquanto você participa do culto, 
temos diversas atividades para as nossas 
crianças. Todos os domingos pela manhã 
com Culto Infantil e EBD Infância, e à noite 
as nossas UCPs. E uma vez por mês uma 
atividade no templo da Igreja com todas as 
crianças e pais.  Temos  uma equipe de 
professores  que amam o ministério 
infantil. Traga seu filho, neto, sobrinho. 
Vamos falar do amor de Deus!

Ecos da Catedral
 Nossos estudos são baseados na 
Palavra de Deus e naquilo que se espera do 
cristão. Muitas vezes, acompanham o tema 
em estudo, por toda igreja, no domingo.  
Participar de um ECOS é crescimento certo. 
Faça contato. Experimente.Nosso número é 
98193.9584.

Olá papais e mamães! 
 É com grande alegria que dia 
15/08, no próximo domingo, às 10h30min 
estaremos de volta com o nosso querido 
Culto Infantil, presencialmente, seguindo 
todos os protocolos necessários! Traga seu 
pequenino para aprender a Palavra de Deus 
e louvá-lo. Esteja em oração por nosso 
retorno.  “Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à casa do Senhor.” Salmo 122.1

Delivery Missionário
 No próximo domingo, 15 de 
agosto, após o culto matutino, nossa SAF 
estará oferecendo diversas sobremesas e 
lanches para você levar para casa. Tortas, 
doces, bolos, focaccias, empadões. E muito 
mais. Faça sua reserva com Adriana Maia 
ou Rosemary Machado. Invista em 
missões. Um mundo de bênçãos espera por 
você! Não haverá consumo no local.



No 4o com Deus - 22AGO
"Então, fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o SENHOR; pois serviram 

aos baalins." Deixaram o SENHOR, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e 
foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os 
adoraram, e provocaram o SENHOR à ira." (Juízes 2.11-12)
 O Povo de Israel em não poucos momentos, ignorou a vida com Deus, quem por 
misericórdia e amor, fez grandes livramentos. O Criador do Universo abriu um 
relacionamento com um povo rebelde, desde sempre e no Egito esteve presente em 
diversos feitos sobrenaturais, que marcaram a sua história como a do Egito. Deus os 
escolheu e fez uma aliança com o povo que chamou de Seu. E estes, em troca de toda a 
benevolência não merecida, quebraram essa relação o tempo todo. Então Deus tirava a 
proteção, o povo sofria as consequências e retornava aos Seus caminhos, até cair 
novamente. E a situação da falta de TEMOR se agravava a cada geração.
Ao trazer para a realidade da Igreja hoje, não conseguimos aguçar nossa percepção para o 
mundo espiritual, invisível e contrário a tudo que temos nesta Terra, e somos levados 
facilmente a fazer o que desejamos, caindo na cilada do diabo, com ventos de doutrina e 
ideologias, criando nossos deuses. E achamos que uma vida com Deus é de prazer e 
abundância, sem cobranças neste mundo morto pelo pecado. Mas será que é isso que é 
vida com Deus? O texto de Filipenses 4.11 e 12 ("...porque aprendi a viver contente em toda 
e qualquer situação...") é bem claro sobre isso.
 Em  22 de AGOSTO participe, ainda pelo YouTube, de ZONA DE CONFORTO, com 
o Licenciando DANIEL JARDIM, às 17h. No 4o com Deus, o melhor lugar para se estar.

Martiniana Lima Santiago
 Aos 90 anos, serva de Deus fiel e 
consagrada a ele, foi chamada à presença de 
Deus no dia 03/08/2021 e a Cerimônia da 
Esperança Cristã aconteceu no dia 
05/08/2021, no Cemintério da Cacuia, na Ilha 
do Governador, com a ministração do Rev. 
Isaías Cavalcanti, com a presença de 
Bernadeth Cardoso, presidente do 
Movimento Oásis. A irmã Martiniana era 
membro desde dezembro de 1976, quando 
fez a Profissão de Fé e Batismo com o Rev. 
Amantino Adorno Vassão. Era mãe de Maria 
de Belém, do Movimento Oásis, e deixa 
profunda saudade no coração dos filhos e dos 
netos. Que o Senhor console e conforte o 
coração da família

Recepção de Novos Membros
 No Culto Matutino de hoje, às 
10h30min, receberemos à comunhão da 
Igreja, os irmãos Ronaldo Veloso Ribeiro, 
Samyra César Liberato de Oliveira Veloso e 
Luzinete Conceição Maynart. 
 Bem-vindos à família Catedral 
Rio. Que a IPRJ seja bênção em suas vidas e 
famílias!



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira 
(02/08/2021), tivemos nossa abençoada 
Reunião Ordinária por videoconferência. 
Foram momentos agradáveis, e mais uma 
oportunidade de estarmos juntos. 

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 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 

Rev. Renato Porpino – Depois de uma 
abençoada eleição, a SAF Rio se alegra em 
continuar a tê-lo como nosso pastor. Um pastor 
sábio, amigo, carinhoso e que sabe amar e 
cuidar muito bem de suas ovelhas.

Aí vem! Benefícios do Canto Coral - Dia 11, 
quarta-feira , às 15h com o Maestro Ilem 
Vargas – pela plataforma Zoom. Você não pode 
perder.

Reunião Depto. Jerusalém – Dia 12, quinta-
feira, às 14h30min. Na Plataforma Zoom. Veja 
o link da reunião com sua coordenadora.

Feira das Nações – Dia 14 , próximo sábado, 
a partir das 14h. Participe  assistindo pelo 
canal do YouTube Catedral Rio e não se 
esqueça de contribuir.

#sociedades
e ministérios
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Sobremesas Delivery – É a sua participação 
para a Feira das Nações. Leve no próximo, 
domingo 15, em embalagens descartáveis, 
uma sobremesa para ser vendida após o culto 
matutino. Entregar às 10h no hall da cantina.

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.

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)

Parabéns e Gratidão! – Louvamos a Deus 
pela reeleição do nosso estimado pastor Rev. 
Renato Porpino! Que ele continue a conduzir a 
nossa Igreja com sabedoria do alto. Somos 
gratos pelo privilégio de tê-lo como nosso 
mentor espiritual! 

Família com Propósito - Na próxima terça-
feira, dia 10 de agosto, às 20 horas, teremos a 
nossa reunião pela plataforma ZOOM. Ainda 
que distantes fisicamente, estejamos juntos em 
comunhão, oração e edificação espiritual. 
Participe! Será um prazer nos encontrarmos!
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Nascimento – Com muita gratidão a Deus 
recebemos no nosso meio o pequeno Thomás 
Aurélio, segundo filho do casal Carol e Thiago, 
e neto dos queridos encontreiros Euci e 
Márcio. Seja muito bem-vindo!

XXIV RECCC – Está chegando! Nos dias 22, 23 
e 24 de outubro 2021, o Hotel Atlântico Búzios 
será nosso ponto de encontro. Estará conosco 
como preletor o Dr. Roberto Aylmer. Àqueles 
casais com interesse e disponibilidade em 
participar, procure a Diretoria para viabilizar 
sua inscrição. Certamente serão momentos 
muito abençoados!

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Dia de renovar a aliança e celebrar 
mais um ano de amor. Que a felicidade a dois 
seja sempre presente em suas vidas!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Neste sábado (14/08) teremos mais uma 
atividade da nossa Federação: Oportunidades 
em tempo de mudança. Fique atento às 
divulgações nas redes sociais!

Domingo que vem (15/08) teremos a 
devocional do mês de agosto. Pelo Zoom, às 
17h30min. Marque em sua agenda!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
s o c i a i s :  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m  
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Nos finais de semana que não tivermos as 
devocionais presenciais, teremos elas de 
forma online, nos domingos às 17h no Zoom. 
Os links sempre são disponibilizados em 
nossos grupos, também podem ser obetidos 
por 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), 
f a c e b o o k  ( U P A  -  R i o )  o u  
email( )diretoriaupario@gmail.com

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “E os quatro seres viventes, tendo 

cada um deles, respectivamente, seis asas, 
estão cheios de olhos, ao redor e por 
dentro; não têm descanso, nem de dia nem 
de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo 
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele 
que era, que é e que há de vir.” (Ap 4.8)

Mulheres: “Depois destas coisas, vi, e eis 
grande multidão que ninguém podia 
enumerar, de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, em pé diante do trono e 
diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras 
brancas, com palmas nas mãos;” (Ap 7.9).

Homens: “E clamavam em grande voz, 
dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta 
no trono, e ao Cordeiro, pertence a 
salvação.” (Ap 7.10)

Dirigente: “Todos os anjos estavam de pé 
rodeando o trono, os anciãos e os quatro 
seres viventes, e ante o trono se 
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a 
Deus,” (Ap 7.11).

Todos: “Dizendo: Amém! O louvor, e a glória, 
e a sabedoria, e as ações de graças, e a 
honra, e o poder, e a força sejam ao nosso 
Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!” 
(Ap 7.12)

38 HNC – “Louvores sem Fim”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a 
Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser 
justo, tendo a aprovação de Deus quanto 
às suas ofertas. Por meio dela, também 
mesmo depois de morto, ainda fala. De 
fato, sem fé é impossível agradar a Deus, 
porquanto é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e 
que se torna galardoador dos que o 
buscam.” (Hb 11. 4 e 6) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

144 HNC – “Segurança e Alegria”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais
Recepção de Membros

III – DIA DOS PAIS – HOMENAGEM

“Os bons filhos são a corda dos pais, e os 
bons pais, a glória dos filhos.”

J.A. Commerson

“Um filho é o nosso coração que sai para 
um outro ser.” Afrânio Peixoto

“Um pai, ainda o mais pobre, tem sempre 
uma riqueza para deixar ao filho: O 

exemplo.” Coelho Neto

“É grato aqui sentir, do pai o Intenso amor;
Por ele o coração, Bendiz ao criador.” (Anônimo)

Cântico: "Bênção Araônica"
“Que o SENHOR te abençoe e te guarde; que o 
SENHOR faça resplandecer, faça resplandecer 
sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti; 
que o SENHOR sobre ti levante o seu rosto e te 
dê a paz, e te dê a paz!”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 6. 8-15 
           Presb. Newton Alvarez 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema da série: 
“Dúnamis; a esperança em movimento.”

V – CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO AO 
DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Certamente, ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Is 53. 4-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

VI – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão: 

Cântico: Vem cear

Cristo já nos preparou, 
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná, 
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar

Poucos pães multiplicou, 
Água em vinho transformou

Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Ministração do Vinho:

Cântico: Este é o meu corpo
Este é o Meu corpo partido por ti,
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come, e quando fizeres, 
Faze-o em amor por Mim.

Este é o Meu sangue vertido por ti
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe, e quando o fizeres.
Faze-o em amor por Mim.

VII – DEDICAÇÃO 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Te Agradeço
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser!

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Vem
  

Vem, esta é a hora da adoração.
Vem, dar a Ele teu coração.
Vem, assim como estás para adorar.
Vem, assim como estás diante do Pai.

Vem.

Toda língua confessará ao Senhor,
Todo joelho se dobrará,
Mas aquele que a Ti escolher
O tesouro maior terá!

 I –ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus, o meu coração está firme; cantarei e 
entoarei louvores.” (Sl 57.7).

Mulheres: “Desperta, ó minha alma! 
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a 
alva.” (Sl 57.8).

Homens: “Render-te-ei graças entre os 
povos; cantar-te-ei louvores entre as 
nações.” (Sl 57.9)

Dirigente: “Pois a tua misericórdia se eleva 
até aos céus, e a tua fidelidade, até às 
nuvens.” (Sl 57.10).

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; 
e em toda a terra esplenda a tua glória.”           
(Sl 57.11). 

Cântico: Te Louvarei

Perto quero estar,
Junto a teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar.
Tudo o que há em mim
Quero te ofertar.

Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei!

Te louvarei, 
Não importam as circunstâncias! 2x
Adorarei somente a Ti, Jesus!

Oração de Adoração

II –ATO DE  CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Riquezas e glória vêm de 
ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há 
força e poder; contigo está o engrandecer e 
a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. 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. 12-14).

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

É de coração... 2x

Mesmo assim, Senhor, 
Recebe o meu louvor, é de coração! 2x

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Invoca-me, e te responderei; 
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, 
que não sabes.” (Jr 33.3)

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; 
batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que 
pede recebe; o que busca encontra; e, a 
quem bate, abrir-se-lhe-á.” (Mt 7. 7-8)

Motivos de Oração

Cântico: Descansarei

Cobre - me com tuas mãos,
Com poder vem me esconder, Senhor!

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

Minh'alma está segura em Ti,
Sabe bem que em Cristo firme está.
Se o trovão e o mar.

Descansarei, pois sei que és Deus. 2x

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Hc 2.1-5  
                        Presb. Olympio Bezerra

Cântico: Amor que Enche

Mesmo na escura noite correrei pra Ti, 
Meu Pai.
Tens o que preciso. És quem eu procuro.
Mesmo se em meio a dor, 
Esperarei em Ti, meu Pai.
Tens o que preciso. És quem eu procuro.

És o amor que enche as lacunas do meu ser.
És o amor que transborda os profundos vãos.
És bondade que atrai com irresistível graça.
Eu te dou tudo o que sou!

Mesmo na escura noite correrei pra Ti, 
Meu Pai.
Tens o que preciso. És quem eu procuro.
Mesmo se em meio a dor, 
Esperarei em Ti, meu Pai.
Tens o que preciso. És quem eu procuro.

És o amor que enche. 2x

Eu espero em Ti, eu espero em Ti,
Eu espero em Ti e Te dou tudo o que sou

Mensagem: Mis. Leninha Maia

Tema da Série: 
“Vivendo pela Fé”

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Âncora

Espero em Ti,
Minha âncora Tu és,
No temporal,
Firme estou em Ti.
Em Teu amor,
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Não existe mais temor.
Confiarei só em Ti, Senhor!

Tua promessa esperança ao mundo dá.
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está.
Meu Deus, Tu nunca mudarás!

Eterno Deus,
Tu que és e que virás.
Seguro estou,
Não me deixarás.

Tua promessa esperança ao mundo dá.
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está.
Meu Deus, Tu nunca mudarás!

Jesus, Teu nome
Tão Alto, Tão Grande.
Só em Ti confiarei!
Fiel, pra sempre
É Tua promessa.
Só em Ti confiarei!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom

Um dia a gente aprende a confiar 
Em um Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração, 
Que se faz presente aqui.

Um dia a gente aprende a dar 
Um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar,

Que Ele continua sendo bom, 
Que Ele continua sendo Deus! 2x

Então chega o dia de viver 
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até o que não se pode ver.
Chega o dia de entender, 
E até ouvir um “não”, de Deus
Mas, sem duvidar. Mas, sem duvidar.

Que Ele continua sendo bom, 
Que Ele continua sendo Deus! 4x

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



Tema

20
21

tempo de   
Esperança  e  Crescimento

DE 01/08 ATÉ DIA 28/11, 

TODOS OS DOMINGOS,  ÀS 10H30MIN

Exposição bíblica de Atos dos Apóstolos 
Capítulos 6 a 12

a esperança em movimento

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



#aniversariantes da semana

Hoje: Francisca Fernandes Fonseca
Seg 09: Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Klaus de Oliveira Telles, Martha 

Correia Fraga, Presb. Renan Jardim de Souza.
Ter 10: Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima.
Qua 11: Bruno Jorge Macedo dos Santos, Eliane Maria de Araújo Loureiro, João 

Francisco Ferreira Leite Quaresma, Marcos Valério de Farias Macena, Miguel 
Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos.

Qui 12: Eliane Mendonça da Costa Borges, Maria Aparecida Soares, Marta Célia 
Gomes de Maia, Priscilla de Almeida Rocha.

Sex 13: Adir Azevedo Menezes, Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, 
Nery Sá Freire Junior, Nilton Gonçalves Júnior, Vitor Soares Amaral.

Sáb 14: João Manoel Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Maria Tereza da 
Silva, Mônica Cristina da Cruz de Souza, Rafael Maia Ferreira Cavalcanti, 
Sérgio Mesquita Martins, Vera Marques Gomes.

#de nascimento
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Hoje: Aleksandra dos Santos Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino
Qua 11: Pedro Paulo Xinde Antonio e Joana Angelica Pereira Antonio

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 “Dúnamis, a esperança em movimento.”

19h:  Mis. Leninha Maia - 

“Vivendo pela Fé .”

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 (08/08/2021) 2B  - - Culto das 10h30min: Walter Cascardo, Adolfo 
Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Jorge 
Apocalypses, Elionora Pinto, Gabriella Santi, Gabriel Freitas, Mariana Abdo.

Sub Equipe 2A- Culto das 19h: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz 
Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Charles Mattos, 
Isabelle Barbosa, Priscila Marques.

Próximo Domingo (15/08/2021) - 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, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara 
Trindade, Rev. Nélio Quaresma, Diác. Mário Sérgio, Rute Villon, Ignez Fajardo, Maria da 
Luz Borges de Assunção, Diác. Albino Leite, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, 
Nice Baptista

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 09: Cântico dos Cânticos 8:6,7 - Amor indestrutível
Ter 10: Atos 15:12-21 - O poder do encorajamento
Qua 11: Habacuque 3:17-19 - “Ainda que”
Qui 12: Romanos 12:3-8 - A criatividade de Deus
Sex 13: Mateus 25:31-40 - Jesus disfarçado
Sáb 14: Tiago 4:13-17 - A ilusão do controle
Dom 15: Romanos 15:1-6 - Encorajamento

#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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Encontrando Deus nas Olimpíadas e Paraolimpíadas
“Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. 
Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas 

um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
 Todos os que competem nos jogos se submetem a um 
treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece; mas nós o 
fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
 Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto 
como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu 
escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não 
venha a ser reprovado.” (1 Coríntios 9:23-27)
            Quando Paulo escreveu essas palavras aos cristãos de Corinto, ele 
presumiu que todos eles sabiam sobre os jogos. Os Jogos Olímpicos 
aconteceram na Grécia a cada quatro anos, sem interrupção, de 776 a.C. até 
serem suprimidos pelo imperador Teodósio em 393 d.C. Isso é 1.169 anos. 
Todo mundo sabia sobre os jogos. E todos estão atentos aos jogos hoje 
também. Os Jogos Olímpicos terminam hoje e começamos os preparativos 
para os Jogos Paraolímpicos. Deus deseja que descubramos verdades 
sobre Ele, seu mundo e sua salvação enquanto assistimos às Olimpíadas. 
C.S. Lewis chama isso de "transposição" - pegar as realidades criadas por 
Deus e a cultura que nós, humanos, fazemos sob Deus, e ver através delas a 
realidade última. Deus encheu nosso mundo de dicas. John Piper diz:
           "Agora, quero que você veja tudo isso em outro nível. Quero que 
você transponha as lutas e triunfos temporários dos Jogos Olímpicos para 
um nível diferente de realidade - o nível de vida espiritual e eternidade e 
Deus. Quando você vir os atletas correndo, veja outro tipo de corrida. 
Quando você os vê boxeando, veja outro tipo de boxe. Quando você os vê 
treinando e se sacrificando, veja outro tipo de treinamento e abnegação. 
Quando você os vê sorrindo com uma medalha de ouro no pescoço, veja 
outro tipo de prêmio. "
           Isso é o que Paulo estava tentando fazer neste texto para os coríntios 
cristãos, e é isso que estou tentando fazer... para você. Quero que você 
transponha o que vê e ouve para um tom diferente. Cada vez que você liga a 
televisão, quero que ouça Deus falando com você por meio dos jogos. Se 
entendi Paulo neste texto, os jogos. devem ser vistos e ouvidos pelos 
cristãos como um tremendo impulso para lutar a luta da fé e correr a corrida 
da vida com nada menos do que paixão olímpica e perseverança.
            Você verá [nas Olimpíadas] nesta semana o caminho da disciplina e 
da dor que os atletas estão dispostos a seguir por uma medalha de ouro e 
uma hora de glória do louvor humano. Exorto você, enquanto assiste, a 
transpor o que vê dos jogos para a realidade final. Acima de tudo, lembre-se 
disso: o que Deus oferece a você e promete a você no Evangelho e no 
prêmio e na coroa é 10.000 vezes mais valioso do que todo o ouro.”

Raquel Correia

Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais 
para mais detalhes de nossas programações! Instagram: @umprio
Facebook: UMP-Rio

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 
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