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“E ninguém põe vinho novo em odres velhos, 
pois o vinho novo romperá os odres; 
entornar-se-á o vinho, e os odres se 

estragarão”. (Lucas 5. 37).

 Você sabe o que é um odre? Ele é 
espécie de saco feito de pele animal, para 
transporte e conservação de líquidos. É aquele 
recipiente em que se coloca o vinho para 
depois ser consumido, ele também ajuda a 
conservar o sabor da bebidas. Pense em um 
vinho novo, de boa qualidade, de excelente 
sabor, sendo colocado em odres velhos, que 
mantêm resquícios de vinhos antigos, 
certamente isso prejudicaria o sabor do novo 
vinho e geraria a perda do odre.
 O Evangelho é uma Boa Nova, 
sempre será uma novidade de grande alegria e 
um renovo para o coração humano! Por 
exemplo, por vezes, mesmo conhecendo um 
determinado texto bíblico, ao lê-lo em outra 
oportunidade, recebe-se do Senhor uma 
orientação ainda não percebida anteriormente. 
Deus está sempre, por meio do Seu Espírito, 
ministrando verdades da Palavra ao coração 
dos Seus filhos.

Se há o desejo por crescimento em 
Deus, deve haver uma busca incessante de 
intimidade com o Senhor, pela Palavra e pela 
oração. Deus quer renovar seus filhos por 
inteiro, quer renovar todo o seu ser. Não existe 
Evangelho sem mudança, sem transformação, 
sem abandono do que é pecaminoso e do que 
é identificado como pertencente ao velho 
homem. Logo, é impossível caminhar diante 
das Novas do Evangelho e manter ódio, 
m e n t i r a ,  s e d u ç ã o ,  d i s s i m u l a ç ã o ,  
manipulação, ganância, inveja, soberba e 

culto a si mesmo. É impossível caminhar 
diante das Novas do Evangelho e ludibriar 
pelo prazer de ver o engano e a desilusão no 
próximo e usar a boa fé sem piedade. É 
impossível caminhar diante das Novas do 
Evangelho e invejar, e existir para não ver 
nada, nem ninguém acima de si mesmo. É 
impossível caminhar diante das Novas do 
Evangelho e não se arrepender, não perdoar, 
não pedir perdão, nem nunca admitir um erro 
puro e simples e sem explicação.
 É preciso abrir a mente e o coração 
para o Novo de Deus! Clame ao Senhor pela 
transformação diária do seu coração, a fim de 
que a nova forma de viver e de ser proposta 
pelo Evangelho seja, de fato, abraçada por 
você, porque o vinho novo, que vem de Deus, 
renova todas as coisas dentro do seu coração 
e jamais deverá ser colocado em recipientes 
antigos! Viva o novo!
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Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo 

#editorialVINHO NOVO EM ODRES VELHOS



#notícias gerais

Eleição de Pastor Efetivo
 A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Igreja Mãe do Presbiterianismo 
Brasileiro, realizou Assembleia Geral Extraordinária, para eleição de Pastor Efetivo, 
domingo 1 de agosto de 2021, das 9:30h às 21 horas.  A votação ocorreu das 9:30h às 
19:15h, ininterruptamente, sendo eleito o Rev. Renato Lopes Porpino, com 98% dos votos 
válidos, para um mandato de 5 (cinco) anos.
 Louvamos a Deus pela reeleição do Rev. Renato Porpino, homem de Deus, 
dedicado ao serviço e consciente do ministério que recebeu do Senhor.  A gratidão do 
Conselho à Igreja e a gratidão da Igreja a Deus!
 “Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que 
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o 
evangelho da graça de Deus.” (At 20. 24)

Organização do Presbitério do Redentor
 O Sínodo do Rio de Janeiro, através de comissão especial, reuniu-se em 12 de 
agosto de 2021, às 18h, na IPRJ, para realizar os atos administrativos quanto à organização do 
novo Presbitério, o Presbitério do Redentor, e promoveu um culto de adoração a Deus, às 19h 
30min, com a mensagem proferida pelo Rev. Roberto Brasileiro, mui digno presidente do 
supremo concílio da IPB, oficializando a organização do novo presbitério. 
 As igrejas que compõem o novo concílio são: Igreja Presbiteriana do Rio de 
Janeiro (Catedral), Igreja Presbiteriana das Américas, Igreja Presbiteriana Raízes, Igreja 
Presbiteriana Libertas e Igreja Presbiteriana Luz do Mundo.
 Os ministros são: Rev. Renato Lopes Porpino, Rev. Haveraldo Ferreira Vargas 
Júnior, Rev. Felipe Telles Ferreira, Rev. Vandi Correia de Brito, Rev. Evaldo Beranger, Rev. 
Isaías Cavalcanti da Silva, Rev. Deivson Vieira Torres, Rev. Paulo Severino da Silva Filho, Rev. 
Guilhermino da Silva Cunha (Jubilado), Rev. Éber Magalhães Lenz César (Jubilado) e Rev. 
Silvânio Silas Ribeiro Cabral (jubilado).
 Os candidatos ao ministério são: Daniel Gonçalves Polo Jardim, Jérson Costa 
Ferreira Neto, Fernando Simões Rocha, Leonardo da Silva Braz, Luciano Barbosa de Lima 
Júnior e Marcelo Uzeda de Faria.
 Louvamos a Deus pela organização do novo presbitério, com o coração sensível à 
comunhão no Senhor, à adoração ao Senhor, à visão missionária para plantação de novas 
Igrejas; conscientes de que estamos do lado certo!

“Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a Nós...” Atos 15.28a



"Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como 
menino; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas 

próprias de menino." (1Coríntios 13.11)
 O texto acima normalmente é conhecido por falar de amor com riqueza de detalhes. 
Mas também se destaca ao citar nossas atitudes infantis. Ele disserta sobre maturidade, que é 
a capacidade de responder ao meio, estar ciente do tempo e local corretos para se comportar e 
saber quando agir, de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade em que vive.
 A maturidade nos possibilita a saber como lidar com diversos tipos de pessoas em 
muitos contextos, e evitar conflitos desnecessários. Estes estão em harmonia com relação aos 
seus direitos e deveres.
 As pessoas maduras têm maior domínio de suas emoções, lidam melhor com a 
outras situações de negatividade dos desejos egoístas, pois são mais disciplinadas e 
determinadas em seus objetivos. Elas administram melhor o ego, o ciúme, a inveja, a visão de 
si mesmas, também do que é supérfluo e do que é relevante.
 Pessoas maduras são mais conscientes. E no aspecto espiritual, não são levadas por 
quaisquer ventos de doutrina ou desejos da carne, que afrontam diretamente ao que Deus 
define como certo e o que é errado (cobiça, brigas, facções, divisões, todas obras da carne...). 
Elas entendem quem são, na sua (ir)relevância, diante do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao 
Criador de tudo que existe e quem nos deu vida. Não perca no PRÓXIMO DOMINGO: ZONA DE 
CONFORTO, às 17h com o Licenciando DANIEL JARDIM pelo YouTube do "No 4o com Deus, o 
melhor lugar para se estar".

Upa Rio - Próximo  Domingo de Volta à 
Devocional Presencial 
 Estamos como quem sonha  
Estaremos de volta no próximo domingo,  
às 18h, no salão Rev. Álvaro  Reis. Será  
necessário  inscrição no grupo de 
WatshApp da UPA Rio.  Não fique de fora!

Vem aí Projeto Caixa de Sapato – 
 M u i t a s  p e s s o a s  e s t ã o  
perguntando sobre o projeto este ano. E 
sabemos que não podemos parar! Muitas 
vidas já foram abençoadas e continuaremos 
com a missão.  Este ano vamos continuar  
abençoando as crianças do Projeto Vasti, 
Projeto Marta e idosos do Abrigo 
Presbiteriano, do Lar Samaritano e do 
Clube dos Paraplégicos.   Em breve 
teremos maiores informações. 



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 16/08/2021, às 19h30min, a Junta 
Diaconal se reunirá de forma on-line pelo 
aplicativo Zoom. O link (ID da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp da 
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 a 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

Aí vem outubro –  Dia  7 de outubro, às 
14h30min, Reunião Plenária presencial. 
Prepare-se em oração para que esse encontro 
possa ser realizado. Maiores detalhes com sua 
coordenadora.

Depto. Ebenezer – Dia 18 de agosto, às  
14h30min.

Depto. Ruth Pinho – Dia 21 de agosto, às 15h.

Depto. Dorcas – Dia  22 de agosto, às 17h.

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.

#sociedades
e ministérios
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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 está?” 
(Provérbios 1:33)

Família com Propósito - Na última terça-feira 
o Senhor falou conosco através do Presb. 
Olympio Bezerra. Também estivemos em 

comunhão através do nosso momento de 
oração e foi uma bênção!

Reunião mensal – No dia 24/08 às 20 horas 
teremos nossa reunião presencial aqui no 
templo da Catedral Presbiteriana do Rio de 
Janeiro. O preletor será o Rev. Vandi Brito da 
Igreja Presbiteriana Libertas. Participe!

XXIV RECCC – ocorrerá no Hotel Atlântico 
Búzios, nos dias 22, 23 e 24 de outubro 2021, 
com o preletor Dr. Roberto Aylmer. Invista em 
seu maior patrimônio: sua família! Restam 
pouquíss imas vagas.  Para  maiores  
informações, procure a Diretoria. 

Aniversário de Bodas – Um matrimônio com 
sorrisos, lágrimas, conquistas e superações: 
tudo é obra de Deus e a Ele devemos sempre 
agradecer. Feliz aniversário de casamento!
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UPH - União Presbiteriana de Homens

No dia 07/08, a Federação de homens do 
PRJN realizou a última atividade antes do 
desmembramento no Presbi tér io.  O 
presidente, Maurício Buraseska, nos trouxe 
uma palavra de ânimo nos trabalhos das 
nossas UPH’s. Foi uma reunião histórica! Que 
o Senhor abençoe os homens do Presbitério do 
Rio de Janeiro e os homens que comporão o 
novo Presbitério do Redentor!

Hoje temos reunião devocional da UPH-Rio 
-  Será pelo Zoom, às 17h30min. Nosso 
tesoureiro, Diác. Mário Sérgio, é quem vai 
compartilhar a Palavra de Deus. Não perca! 
Mais informações podem ser encontradas nas 
nossas redes sociais.
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://www.facebook.com 
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

A nossa próxima devocional presencial 
será no dia 28/8 e lá na igreja das 
Américas. Venha participar conosco!
Nos finais de semana que não tivermos as 
devocionais presenciais, temos elas de forma 
online, nos domingos às 17hrs no Zoom. Os 

links sempre são disponibilizados em nossos 
grupos. Também podem ser Obetidos com 
algum membro da diretoria. Venha participar 
com a gente, está sendo uma benção!

Nossas redes sociais Instagram (@upa.rio), 
f a c e b o o k  ( U PA  -  R i o )  o u  e m a i l  
(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis

Saudades: Registramos o falecimento da 
querida irmã Sandra Pereira. Sentiremos 
saudades da sua alegria e do seu carinho. Que 
o Senhor console o coração da família.

Coração enlutado: Estamos orando para que 
o Senhor console os corações enlutados da 
família da irmã Maria de Belém Santiago e seu 
filho André Santiago, pelo falecimento de sua 
querida mãe e avó Sra. Martinha Santiago. 

Propósito de oração: Às quartas e sextas-
feiras feiras estaremos orando. O objetivo é 
orar e compartilhar as necessidades uns dos 
outros. “Oh! Quão bom e quão suave é que os 
irmãos vivam em união.” Salmo 133:1

Devocional: Hoje, dia 15 de agosto, às 
16h30min, pelo aplicativo Zoom, teremos a 
devocional. Convide amigos e familiares, pois 
teremos uma devocional festiva, alusiva ao Dia 
dos Pais! Teremos a participação do Diác. 
Jérson Neto no louvor e a ministração da 
Palavra com Rev. Isaías Cavalcanti. Ore, 
divulgue e participe!

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO

 EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  

Dirigente: “Bom é render graças ao Senhor e 
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,” 
(Sl 92.1).

Mulheres: “Anunciar de manhã a tua 
misericórdia e, durante as noites, a tua 
fidelidade,” (Sl 92.2).

Homens: “Com instrumentos de dez cordas, 
com saltério e com a solenidade da harpa.” 
(Sl 92.3).

Dirigente: “Pois me alegraste, Senhor, com 
os teus feitos; exultarei nas obras das tuas 
mãos.” (Sl 92.4).

Todos: “Quão grandes, Senhor, são as tuas 
obras! Os teus pensamentos, que 
profundos!” (Sl 92.5).

198 HNC – “Salvação Graciosa”

Oração de Adoração

Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO

 GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Porque o serviço desta 
assistência não só supre a necessidade 
dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus, 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 5.12-15) 

Marcha Missionária

282 HNC – “A Grande Comissão”

Oração de Consagração

Pastorais

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



III – CONTRIÇÃO

CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO DEUS SANTO

Leitura Uníssona: “Salmodiai ao Senhor, 
vós que sois seus santos, e dai graças ao 
seu santo nome. Porque não passa de um 
momento a sua ira; o seu favor dura a vida 
inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro,  
mas a alegria vem pela manhã.”                 
(Sl 30.4-5, 10)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO
 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 7. 1- 8 
          Presb. Paulo Raposo 

Coral Canuto Regis

Tema da série: 

“Dúnamis; a esperança em movimento.”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO

 SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Oferta de Amor

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

Pois pra te adorar 
Foi que eu nasci.
Cumpre em mim 
O teu querer,
Faze o que está em teu coração.

E que a cada dia 
Eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

 

“Hoje Deus envia pessoas que vão por todas as partes do mundo, e usa toda a
espécie de tecnologias para alcançar até mesmo os lugares mais difíceis. 

Ele exige que nos envolvamos na causa global como trabalhadores de
campo e também como contentes enviadores.”

(Bill Walsh) 



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Bendizei ao Senhor

Bendizei ao Senhor

Toda terra cantai a glória do Seu nome

Aclamai ao Senhor

Todos os povos proclamem sua majestade

Dai glória ao Seu louvor

Tremendos são os Seus feitos e Suas 

maravilhas

Tão grande é Seu poder

Exaltai aquele que venceu!

Toda terra sempre adorará

E louvores cantará ao Seu nome, Jesus!

Pois Ele é tremendo e poderoso

Todo joelho se dobrará

Toda língua confessará que Ele é Senhor

É o Deus de toda vida e reina em justiça para 

sempre

 I – ADORAÇÃO AO SALVADOR

Convite à  Adoração:  

Dirigente: “Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 

Senhor todos os dias da minha vida, para 

contemplar a beleza do Senhor e meditar 

no seu templo.” (Sl 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus 

tabernáculos, Senhor dos Exércitos!”          

(Sl 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e desfalece 

pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 

minha carne exultam pelo Deus vivo!”            

(Sl 84.2)

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a 

andorinha, ninho para si, onde acolha os 

seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor 

dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!”               

(Sl 84.3).

Todos: “Bem-aventurados os que habitam 

em tua casa; louvam-te perpetuamente.” 

(Sl 84.4). 

Cântico: Alfa e ômega

Não há outro como Tu, soberano e fiel.

Não há outro como Tu,

Reina sobre a terra e céus.

És o Alfa e Ômega, início e fim.

És o ar que eu respiro, tudo pra mim.

Tu és Jesus, Tu és Jesus!

Alfa e Ômega, início e fim.

Tudo pra mim, tudo pra mim.

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 

Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote 

do Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 

disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 

Altíssimo, que possui os céus e a terra; e 

bendito seja o Deus Altíssimo, que 

entregou os teus adversários nas tuas 

mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 

(Gn 14.18-20).



Cântico: Deus é fiel

Em meio aos muitos problemas,

Em meio as lutas sem fim,

Por entre os muitos dilemas,

Que se apresentam para mim

As vezes eu posso passar

uma noite inteira a chorar,

Mas sei que meu Deus logo pela manhã

Fará novamente o sol brilhar

E encherá de alegria os meus lábios

E o meu coração de louvor.

Assim vou descansar, sim eu vou confiar

No seu grande e imenso amor.

Deus é fiel, é fiel.

Acima de todas as coisas, eu sei,

Eu sei que meu Deus é fiel.

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA 
DO VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica: Hc 2.6-20  

                        Presb. Peter Tenney

Cântico: Venceu a Morte

Sozinho em tristeza e em aflição,

Sem esperança e sem direção.

Tua misericórdia se fez em amor, 

Ao vencer a morte minha vida mudou.

Tua Graça em mim, Traz perdão sem fim, 

Nova Vida tenho em ti pois Livre sou!

 Preso estava e me libertou, 

Minha vergonha com sangue pagou.

Me fez  Seu amigo trazendo perdão, 

Ao vencer a morte minha vida mudou.

O Salvador foi pregado na cruz, 

Trevas vieram, mas não era o fim...

No terceiro dia ele ressuscitou, 

Ao vencer a morte minha vida mudou.

Livre sou, sou, para sempre serei, 

Que os remidos adorem a Ti!

Livre sou, sou, para sempre amém, 

Ao vencer a morte minha vida mudou!

Mensagem: Rev. André Albuquerque

Tema da Série: 

“Vivendo pela Fé”

IV – CONTRIÇÃO PELA 
MEDIAÇÃO DE CRISTO

Dirigente: “Se eu no coração contemplara a 

vaidade, o Senhor não me teria ouvido. 

Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem 

atendido a voz da oração.” (Sl 66. 18-19)

Congregação: “Bendito seja Deus, que não 

me rejeita a oração, nem aparta de mim a 

sua graça.” (Sl 66. 20)

Motivos de Oração

Cântico: Caminho no Deserto
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Estás aqui movendo entre nós

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui mudando destinos

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui operando milagres

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui transformando nossas vidas

Te adorarei, Te adorarei

Meu Deus é

Deus de milagres, Deus de promessas

Caminho no deserto, luz na escuridão

Meu Deus, esse é quem Tu és

Estás aqui tocando os corações

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui curando multidões

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui restaurando os corações

Te adorarei, Te adorarei

Estás aqui transformando histórias

Te adorarei, Te adorarei

Enxuga as lágrimas restaura os corações

Tu és a resposta, Jesus

Enxuga as lágrimas restaura os corações

Tu és a resposta, Jesus

Oração Silenciosa 
Oração Audível

V – COMUNHÃO COM O 
CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor 
Ministração do Pão:

Cântico: HNC 269 – Pureza no sangue de 

Cristo (1ª estrofe e refrão)

1. Seja bendito o Cordeiro

Que na cruz por nós padeceu;

Seja bendito o seu sangue

Que por nós, pecadores, verteu.

Eis que no sangue lavados,

E tendo puro o coração,

Os pecadores remidos

Por Jesus têm com Deus comunhão.

Alvo mais que a neve,

Alvo mais que a neve!

Sim, nesse sangue lavado,

Mais alvo que a neve eu estou

Ministração do Vinho:

Cântico: HNC 269 – Pureza no sangue de 

Cristo (refrão e 3ª estrofe)

Alvo mais que a neve,

Alvo mais que a neve!

Sim, nesse sangue lavado,

Mais alvo que a neve eu estou

3. Se as faltas nós confessarmos

E seguirmos na tua luz,

Tu não somente perdoas;

Purificas também, ó Jesus!

Lavas de todo pecado,

Que maravilha de amor!

Pois que mais alvo que a neve

O teu sangue nos torna, Senhor.



VI - ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Maranata

Tu és a minha luz

A minha salvação

E a Ti me renderei

Se ao Teu lado estou

Seguro em Tuas mãos

Eu nada temerei

Ô, ô, ô, Tu és Santo, ó Senhor

Ô, ô, ô, Tu és digno de louvor

Só em Ti confiarei

Eu nada temerei

Em frente eu irei

Pois eu sei que vivo estás!

E um dia voltarás

Do céu pra nos buscar

Para sempre reinarás, aleluia!

Vem Jesus, vem Jesus!

Maranata ora, vem Senhor Jesus!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Tremenda Graça

Que quebra o jugo do meu pecado

Tão mais forte é o meu amado

O rei da glória, o grande rei dos reis

Que treme a terra, com trovão santo

Eu o admiro, desejo tanto
O rei da glória
O grande rei dos reis

Oh que tremenda graça!

Oh que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu Sua vida
Estou liberto enfim
Jesus eu canto
Pelo que fez por mim

Que traz a ordem em meio ao caos
Adota o órfão, livra do mal
O rei da glória, o grande Rei dos reis

Governa o mundo, com a sua justiça
És como o Sol, Tua face brilha
O rei da glória, o grande Rei dos reis

Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei, que a morte venceu



#aniversariantes da semana

Hoje: Andreia de Souza Mello, Cleri Marques dos Santos, Daleth de Souza 
Medeiros, Dalva Rodrigues da Silva, Filipe Gonçalves Dowsley Fernandes, 
Glaucia Kristina Amaral Santos, Maria Claúdia Abreu de Farias Lopes;  

Seg 16: Alexandre Figueiredo Simões, Ana Maria Gonçalves de Souza, Lea Pereira 
Martins;  

Ter 17: Daniella Eller Irineu Calixto, Edno Gonzaga Alves, Lídia de Souza Maciel, 
Pedro Dantas Ferreira Neto;  

Qua 18: Maria da Glória de Souza Gouvêa, Samuel Mendonça da Mota;  
Qui 19: Patricia Maia Ribeiro;  
Sex 20: Aurora Regina de Freitas Pereira Coimbra, Keila Freitas de Figueiredo 

Oliveira, Leide Pereira da Costa, Martha Mury Alves Chueiri; 
Sáb 21: Andreza Moreira Arrabal, Geni Nunes de Andrade, Rodrigo Bêtta de Souza 

Gama Paraíba. 

#de nascimento
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Hoje: Rosângela Carvalho de Freitas e Moacyr do Couto; 
Ter 17: Gabriel Trigueiro Pereira Marques e Danielle Arieiro Jones Marques;  
Qua 18: Thaynara Botelho Cabral e Samuel Cabral Teixeira;
Qui 19: Diác. Jorge Carlos Camacho Correa e Cristiane Costa dos Santos 

Correa, Leandro Borges de Azeredo e Winne Santos Martins de Azeredo;
Sáb 21: Tereza Cristina Barreto Martinello e Fernando Antonio de Amorim 

Martinello.

"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:  Rev. André Abulquerque - 

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

Próximo Domingo (22/08/2021) - 4A - Culto das 10h30min: Marcelo 
Castro, Sérgio Branco, Thiago Castilho, Antônio Renato, Lúcio Maia, 
Marcelo Freitas, Roberto Marinho, Cláudia Rego, Odete Tavares, André 
Lima.

Sub Equipe 4B- Culto das 19h: Marcelo Castro, Sérgio Branco, Thiago 
Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, Viviane Castro, 
Sandra Alves, Ada Cunha, Daniele Fernandes.

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 16: 2 Samuel 11:2-15 - Uma história triste
Ter 17: Gênesis 2:15-25 - Criado para relacionar-se
Qua 18: 1 Reis 19:1-9 - Exausto espiritualmente?
Qui 19: Apocalipse 22:1-5 - Nosso novo lar
Sex 20: Lucas 6:27-36 - Tocado pela graça
Sáb 21: Efésios 4:20-24 - Reconstruindo sonhos
Dom 22: Salmo 111 - Mais do que dicas

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção 

às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
 decretos; não me esqueço da tua 

palavra." (Salmos 119. 15-16)

#escalas
Pregação / Recepção e Visitantes

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)



#liderança
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O JESUS QUE EU QUERO
Você já deve ter ouvido falar sobre o mito de Narciso; 

proveniente da mitologia grega, a lenda conta que um jovem caçador teria 
se tornado obcecado pela própria figura após uma terrível maldição. 
Incapaz de satisfazer o desejo avassalador de possuir a sua própria 
imagem, pouco a pouco Narciso definhou até a morte, absolutamente 
hipnotizado pela beleza de seu reflexo nas águas.

A história de Narciso pode parecer, a priori, demasiado 
exagerada e distante da nossa realidade; mas, pensando bem, a maldição 
que foi proferida contra ele não difere muito dos efeitos da queda da 
humanidade devido ao pecado. O pecado fez com que o homem passasse 
a ser uma criatura ensimesmada, que chega ao ponto até de criar versões 
de Deus a fim de encaixá-lo em suas próprias inclinações pecaminosas.

 Em um tempo de Cristianismo cultural - em que os 
ensinamentos bíblicos são invocados conforme a conveniência – Jesus, 
´por vezes, é visto como um cara legal, alguém que deixou boas lições; há 
também quem diga que Ele foi um revolucionário, outros o consideram 
um ultraconservador. Mas uma coisa é certa: todos querem um Jesus para 
chamar de seu; querem que Ele seja parecido com a imagem que vêem no 
espelho. Talvez essa seja uma das formas mais perversas que a 
humanidade utiliza para legitimar a sua natureza pecaminosa: utilizar o 
nome Jesus para endossar o seu costume e o seu apego ao o próprio 
pecado. Mas não; não é esse Jesus que eu quero. Não mais.  

O Jesus que eu quero é o único que há, é aquele que não cabe 
em mim, mas sim aquele que me salvou de mim mesma. Ele abriu meus 
olhos e me fez enxergar que eu não sou nada sem a Sua misericórdia; 
colocou uma lente de aumento no meu interior e me revelou como uma 
miserável pecadora, mas também me colocou em seu colo pela Sua 
graça. É por esse Jesus que eu fui confrontada e encontrada.

A verdade é que construímos uma imagem de nós mesmos, 
apaixonamo-nos por ela e, apesar de sabermos no fundo que não somos 
lá tão perfeitos, ai de quem se atrever a tirar a nossa maquiagem e colocar 
um holofote em todas as nossas imperfeições. Bem mais fácil é seguir um 
Jesus tão parecido conosco; bem mais conveniente é tentar diminuir a 
imensidão de Deus numa tentativa de fazer com que ele se amolde a uma 
de nossas pequenas caixinhas humanas.  

Um dia, também fui como Narciso. Também me admirei com 
as minhas miúdas potencialidades; hoje, ao olhar para as águas, prefiro 
contemplar a beleza do reflexo dos céus e, diferentemente da lenda, não 
definharei até a morte, pois o Deus verdadeiro me deu a graça de uma 
nova vida; não preciso mais me satisfazer com tão pouco, com a pequenez 
do meu próprio eu, pois desfruto (com sobra) do maravilhamento pela 
glória de Deus, que jamais se apequenará para caber em recipientes tão 
mesquinhos como os das vaidades humanas.

Maria Luisa Miranda

#ump
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