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Domingo: 
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).

Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line) 

Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line) 
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Pastor Auxiliar

#noticias gerais
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#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

Em dias corridos esquecemos o que é ter fé
"Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e 

todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33
Jesus ensina que o Reino de Deus deve ser a principal 

prioridade. Muitas pessoas deixam a vontade de Deus de 
lado e colocam em primeiro lugar outras coisas como o 
trabalho, os estudos, a comida, o dinheiro, a empresa …, 
Mas a primazia deve ser a busca pelo Reino de Deus e para 
que esse Reino se manifeste na vida de outras pessoas.

Jesus disse essas palavras num contexto onde Ele fala da 
ansiosa solicitude pela vida. Então Ele ensina seus 
seguidores que não faz sentido andar ansiosos e 
preocupados quando se reconhece a soberania e a 
providência divina.

Quando falamos em buscar o Reino de Deus e a sua 
justiça, devemos entender que o Reino e sua justiça são 
dons que nos são concedidos pela graça de Deus. Jesus diz: 
“Buscai, em primeiro lugar, o seu Reino e a sua justiça”. Esse 
reino e essa justiça não são intrinsecamente nossos, frutos 
de nossas próprias virtudes; mas são de Deus, pertencem a 
Ele e é Ele quem nos concede graciosamente esses dons.

Buscar primeiro o Reino de Deus implica literalmente em 
dar-lhe a prioridade que lhe é devida. Enquanto os ímpios 
andam preocupados buscando desesperadamente coisas 
temporais, os seguidores de Cristo são convidados a buscar, 
antes de tudo, o Reino de Deus e a sua justiça. Como diz o 
apóstolo Paulo, nosso foco não deve estar nas coisas 
visíveis e temporais, mas nas invisíveis e eternas (2 
Coríntios 4:18).

A minha oração é que hoje consigamos nos desvincular 
de toda preocupação demasiada com as coisas da vida 
cotidiana, pois esta, é reflexo de uma pequena fé. Que 
possamos ter confiança plena na bondade do Pai celeste que 
conhece todas as necessidades de seus filhos. Quando 
buscamos primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, 
entendemos verdadeiramente quem cuida de nós.

                                                 Yasmin Pulleiro

#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



#liderança
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“Porque a nossa leve e momentânea tribulação 
produz para nós eterno peso de glória, acima de 

toda comparação...” (2 Co 4. 17)
“Breve é a Glória que o homem dá e recebe.” 

Thomas à Kempis
“O caminho de Damasco é o rumo da glória.” 

Stanley Jones
A glória do mundo vindouro nunca será 

exaurida.” John Bunyan

 As tribulações preparam e amadurecem 
os crentes para a recompensa espiritual da Glória 
Eterna.  A nossa fé, obediência e submissão à 
vontade de Deus, agradam a Ele, e não se 
esquecerá de nós.  Ele é fiel e cumprirá todas as 
suas promessas, no tempo e na eternidade; no 
tempo para  a eternidade!
 O Coração de Deus nunca deixa de amar 
os eleitos; sua compaixão e misericórdia sempre 
são direcionadas àqueles a quem ama; sua 
onisciência nunca permite nos esquecer; sua 
onipresença deixa-nos sempre perto Dele; sua 
onipotência age em nossa ajuda; sua providência 
supre nossas necessidades; e a sua graça é melhor 
do que a vida!
 Mesmo propensos a tropeços, limites, 
necessidades e sofrimentos, Ele nos busca, nos 
acolhe e nos faz sentir completos Nele.  Coloca em 
nosso coração a esperança e no nosso caminho a fé. 
Nele, não nos sentimos sós neste mundo inglório, 
desamparados neste universo hostil.  Somos Dele e 
Ele é nosso. Caminhamos juntos na direção do 
amanhã.
 O sofrimento é natural, mas o consolo, o 
conforto, a quietude n'alma é sobrenatural.  É ação e 
intervenção do Espírito Santo, o Parácleto de Deus, o 
Consolador.  Mesmo em meio às provações e 
tribulações, Cristo ministra ao nosso espírito a paz que 
excede todo o entendimento humano!
 As aflições desta vida são leves e 
insignificantes, em comparação com a glória 
importante e significativa de que desfrutaremos 
por toda a eternidade, a que Paulo denomina “peso 
de glória”:

NO TEMPO:  NA ETERNIDADE:
O “Aqui” e “Agora.”   O Porvir, o céu.
Aflições.  Paz perfeita.
Dor.  Bem-estar, ausência de dor.
Tristeza.  Alegria Plena.
Tribulação. Quietude n'alma.
Solidão.  Presença Divina.
Lágrimas.  Sorrisos Permanentes.
Doenças.           Cura física, 
  emocional e espiritual.
Imperfeição. Perfeição absoluta.
Pecado.   Santidade total.
Sofrimento/ Glória eterna!
Humilhação. 
 

 A expressão “Maranata”, ora vem, 
Senhor Jesus, aponta para a parusia, o advento, a 
volta de Cristo, em esplendor e glória.  O Senhor 
promoverá a ressurreição dos mortos; a 
transformação dos vivos, dando-lhes um corpo 
espiritual glorificado, e, assim, entraremos nas 
mansões celestiais, para viver em glória 
eternamente!
 O poeta sacro declara, no Hino 185 do 
nosso Hinário Novo Cântico:
“No tempo em que Cristo, o meu Redentor,
Tiver de dar-me o seu “vinde” de amor,
Transposto, enfim, o meu vale de dor,
Oh! Quanta glória haverá com Jesus!”

Sim, haverá glória sem par, 
Junto a Jesus, glória sem fim!
Oh! Quando a Cristo eu puder contemplar,
Glória, sim, glória haverá com Jesus!” 
  (Rev. Jerônimo Gueiros)
 “O Cristão pode encarar o dia de amanhã 
não apenas com resignação, mas com alegria.  O 
dia seguinte, para o Cristão, é mais um passo rumo 
à glória.” Charles Spurgeon
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Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar

#editorialETERNO PESO DE GLÓRIA!
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 “Dúnamis, a esperança em movimento.”

19h:  Rev. Isaías Cavalcanti - 

“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 (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.

Próximo Domingo (29/08/2021) - 1A - Culto das 10h30min: 1A - Culto das 
10h30min: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, José Vinicius, Marcelo 
Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Newton Rodriguez, Cecilia 
Rodriguez, Adrizia Muniz, Aline Gomes, Isabelle Barbosa, Victor Mota.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, José 
Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo Trindade, Valéria Gorne, 
Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Ester Trindade, Roberto Marinho, Viviane Mattos, 
Hannah Duarte.

#notícias gerais

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara 
Trindade, 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 e Cecília 
Rodriguez. 

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 23: Marcos 9:33-37 - Coração do servo
Ter 24: Salmo 116:1-9 - Você precisa relaxar!
Qua 25: 1 Coríntios 1:18-25 - Surpreendido pela sabedoria
Qui 26: Miqueias 7:1-3,18-20 - Outra chance
Sex 27: Salmo 121 - Uma razão para cantar
Sáb 28: Romanos 12:9-21 - Viver. Orar. Amar.
Dom 29: 1 Coríntios 12:1-14 - Use a sua voz

#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)

O Calendário registra seu Aniversário
 Dia 25 de Agosto, próxima quarta-
feira, o nosso pastor, Rev. Renato Lopes 
Porpino, comemora o seu aniversário. Mais 
um ano de vida em sua abençoada 
existência.  Parabéns, amado pastor.  Que 
os anos se multipliquem, a felicidade 
caminhe ao seu lado, e as bênçãos 
decorrentes da fé, da esperança e do amor 
plenifiquem a sua vida, seu ministério e sua 
família, “Família bendita do Senhor.” 
Parabéns! Desejamos-lhe vida longa. 
Receba o carinho, o amor e as orações da 
sua Igreja.

“Deus te conserve vitorioso,
Sempre ao lado do bem;
Que tenhas vida mui longa
E ultrapasses os cem.”

(Comissão de Comemorações)

Recepção de Membros
 No culto matutino, às 10h30min, 
novos membros serão recebidos à 
comunhão da Igreja: Sophia Domingues 
de Lima, por Profissão de Fé, filha de 
Alexandre Anselmo Lima e Ana Carolina 
Domingues Lima; Bruna Rangel da Silva 
Pão Trigo, por Jurisdição a Pedido; Diego 
Sousa Vieira, por Jurisdição a Pedido.  
Que a IPRJ seja uma bênção para vocês e 
suas respectivas famílias. Sejam bem-
vindos à família Catedral. Há um lugar para 
vocês entre nós!

Delivery Missionário – Gratidão.
 A SAF agradece, com carinho e 
emoção, a todos que participaram do 
delivery missionário, doando os itens, 
comprando e ofertando. Louvamos a Deus 
pela participação maciça da SAF-Rio e pelo 
envolvimento e participação de toda Igreja. 
A arrecadação superou as nossas 
expectativas! Estamos gratas e felizes por 
participar da XXII Feira das Nações!

Disseram o Sim do Amor
 William Torres Fernandes e Ana 
Flávia Novaes Fernandes casaram-se no 
civil, no dia 18/08/2021, e o casal recebeu, 
no templo, a ministração da Bênção 
Matrimonial pelo Rev. Isaías Cavalcanti. 
Desejamos feliz vida a dois aos nubentes!

Presbitério do Redentor:
 A Mesa ficou assim constituída:
Presidente: 

Rev. Haveraldo Ferreira Vargas Júnior;
Vice-Presidente: 

Rev. Renato Lopes Porpino;
Secretário Executivo: 

Rev. Paulo Severino da Silva Filho;
1º Secretário: 

Rev. Felipe Telles Ferreira;
2º Secretário: 

Rev. Vandi Correia de Brito Neto;
Tesoureiro: 

Presb. Alan de Souza Correa Belart.
Oremos pelo Presbitério e pela Mesa, 
neste tempo que marcará uma nova história!



#aniversariantes da semana

Hoje: Dolores Fernandes, Fábio Silveira Loureiro Santos, Presb. Herval Nunes de Abreu 
Sobrinho, Jonas Gomes Santana, Maria Armanda Rodrigues de Almeida, Presb. Paulo 
Cézar Athanázio da Silva, Thais Fernandes Machado da Cunha;  

Seg 23: Gabriela Duarte Cabral C.de Souza, Ludmila da Mota Freitas, Maria R. Maciel Parente;
Ter 24: Presb. André Luís Anselmo Lima, César Roberto Feitosa de Mello, Diác. João 

Henrique Gomes, Presb. Manoel da Silva Sobrinho;
Qua 25: Annette Mary Spenceley Mason, Bruna Carreira Stefanon, Cecília Carreira 

Stefanon, Deborah Bruno Valeriano, João Pedro Campos Stefanon, Rafael Silveira 
Costa, Rev. Renato Lopes Porpino;

Qui 26: Enesia de Mello e Silva, Mario Barbosa Fernandes, Marly Assumção Marques da 
Silva, Noah Hasan Oliveira Gomes, Rubia Martiniano dos Santos, Sandra Silesia 
Machado;

Sex 27: Celso Rego de Souza, Gledison Rufino Ramos;
Sáb 28: Bento Campos Stefanon, Creusa Reis de Souza Póvoa, Francisca Rodrigues de 

Melo Lima, Guilherme Moreira Porpino, Liliane França Sampaio Cunha, Marcos da 
Silva Passos, Rachel Clara de Araujo Maguela, Romilda Lemes da Rosa, Sérgio Luiz 
Barboza, Vera Lucia do Sacramento.

 

#de nascimento
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Hoje: Julia Medeiros Navega de Melo dos Santos e Bernardo de Melo dos 
Santos;

Ter 24: Presb. José Ribamar Rodrigues Junior e Ednalda da Cruz Rodrigues, 
Antonio José de Souza e Sandra de Oliveira, Maria Aparecida Soares e 
José Garote da Silva;

Qui 26: Rubyard da Silva Carvalho e Ana Maria da Silva Carvalho.

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

#de casamento

XXII - Feira das Nações a Feira 
Missionária da Catedral Rio
 A Equipe fez acontecer a XXII Feira 
das Nações on-line. O Ministério de Missões 
agradece à equipe (25 pessoas) que usou os 
seus dons e talentos para planejar, organizar 
e realizar o evento. Agradecemos aos irmãos 
da tecnologia (som, imagem, etc.), da 
decoração, da locução, da direção da 
programação, da música (grupo de louvor da 
Catedral), do apoio e logística etc. Também 
agradecemos à equipe Ministerial, às 
sociedades internas: UCP (cesta) UPA 
(cesta), UMP (cesta), UPH (cesta), SAF 
(cesta e delivery missionário), ECCC (cesta), 
ECOS (3 cestas), Oásis (cesta).  Nossa  
profunda gratidão aos preletores (pastores, 
missionários e missionárias); a todos que 
assistiram e ofertaram, que o Deus da 
provisão os abençoe  e os faça prosperar. 
Deus seja louvado por tudo! 
Rev. Isaías Cavalcanti - Ministro de Missões
Presb. Peter Walker Tenney - Vice-Ministro

Classe Para Novos Membros
 Se você deseja tornar-se membro 
da Igreja, deve participar da a classe 
preparatória, exceto se você vem de Igreja 
Presbiteriana. A classe tem como conteúdo 
programático as doutrinas básicas da fé 
cristã, numa perspectiva Bíblico-
Reformada, e aspectos ministrativos da IPB.  
As aulas estão sendo ministradas on-line.  
Comunique-se com o Superintendente da 
EBD, Presb. Denilson Sevilha: 99900-
1883, ou com o Professor, Presb. Dário 
Porto: 99967-8494. Venha fazer parte da 
Família Catedral. “Há um lugar pra você 

Minha Irmã, meu Irmão!
 Você sabia que 
existe pessoas como você 
que estão estudando a Bíblia toda semana 
e têm aprendido muito?

Junte-se a nós! Faça parte de uma das 

classes de nossa EBD.
Fale conosco em: Tel: (21) 3916-3850 
Email: ebd@catedralrio.org.br                                                                                                       

Superintendência da EBD

Unidos na Vida; Juntos na Morte.
 Deus chamou à sua presença, o 
querido casal Diác. Albino de Amorim Leite 
(92 anos) e Adolphina Pinheiro Leite (90 
anos); ela, no dia 19/08/2021, pela manhã; 
e ele, à noite no dia 19 pela manhã. Viveram 
casados 70 anos, abençoados e felizes, e 
faleceram no mesmo dia, em lugares 
d i fe ren tes ,  sem que  um t ivesse  
conhecimento da morte do outro. Deus, 
após a aprovação da sua vida de fé e de 
serviço espiritual, convocou o casal às 
mansões celest ia is ,  para habi tar  
eternamente com a Trindade, em glória e 
felicidade. O nosso irmão Albino atuou 
vários anos na comissão de exame de 
contas e era Diác. Emérito! A Cerimônia da 
Esperança Cristã foi ministrada no âmbito 
familiar. Que o Senhor console o coração 
das filhas Angélica Leite e Ângela Leite 
Fernandes Caseira; do genro, Dr. Luiz 
Caseira, netos e demais familiares. 
Agradecemos a Deus pela vida, a fé e o 
testemunho cristão do distinto casal. 

mailto:ebd@catedralrio.org.br


Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 23/08/2021, 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, o queé feito pela JD 
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 – Nós, sócias da SAF, o 
abraçamos por ocasião de seu aniversário 
desejando muita saúde, bênçãos sem medidas 
para o seu ministério. Que Deus continue 
abençoando-o como tem feito até agora.
Celebraremos na terça-feira, dia 24/08, às 15h, 
num Café  e Prosa com o Rev. Renato ", pelo 
App Zoom. Link com as coordenadoras  e 
diretoria. Não  falte!!! Será uma tarde  de 
carinho e gratidão.
 
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 Helen Simonton - Reunião dia 25 às 
14h30min pelo zoom. Link com sua 
coordenadora.

#sociedades
e ministérios
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Pra morrer em meu lugar!
 
Deus me ama 
E o seu amor é tão grande, incondicional.
Deus me ama 
E ele está sempre de braços abertos pra mim.

Mesmo sendo assim.

Deus me ama.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: O Senhor é bom.
Bendirei ao Senhor pra sempre, 
Proclamarei que o Senhor é bom.    2x

O Senhor reina, reinará em majestade.        2x
O Senhor reina. em justiça e em verdade!

O Senhor é bom, o Senhor é bom.       2x 
Sua misericórdia dura para sempre.    

Bendirei ao Senhor.    

O Senhor reina. 2x    
O Senhor é bom. 2x    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões
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Reunião Executiva -Na próxima 5ª feira, às 
14h30min. Coordenadoras e Secretárias estejam 
atentas.

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 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)

Reunião mensal – Na próxima terça-feira, dia 
24/08, às 20h, teremos nossa reunião 
presencial aqui no templo da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. O preletor será 
o Rev. Vandi Brito, da I.P Libertas. O protocolo 
de distanciamento social e higienização serão 
respeitados, para a segurança de todos. 
Também teremos transmissão ao vivo pelo 
canal do YouTube da Igreja. Participe!

Aniversário nosso querido Rev. Renato 
Porpino – Louvamos a Deus por sua vida nesta 
data especial! Rogamos que Ele continue a te 
abençoar e siga guiando os seus passos.

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! Para 
maiores informações, procure a Diretoria. 

Aniversário de Bodas – Este dia tão especial, 
que marca o início de uma vida de grande 
cumplicidade não merece menos do que boas 
comemorações. Feliz aniversário de 
casamento! Que o amor prevaleça, e que a 
felicidade more nessa união!

5 - Boletim Dominical 

Em Tua presença, Senhor Jesus.   2x
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor, 
Em Tua presença   2x

Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa, 
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia, 
Paixões não me seduzam.

Em Tua presença, Senhor Jesus.   2x

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor, 
Em Tua presença!   4x

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Hc 3. 1-19  
                        Presb. Roberto Corrêa

Cântico: Em Teus braços

Seguro estou nos braços 
Daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve 
Repousando em mim.

E se eu passar pelo vale 
Acharei conforto em Teu amor,

Pois eu sei que És aquele que me guarda, 
Me guarda.
Em Teus braços é meu descanso. 2x

Seguro estou nos braços.

E se eu passar pelo vale.

Em Teus braços é meu descanso. 2x

Recaio em Tua Graça, 
Recaio de novo em Tuas mãos. 4x
E se eu passar pelo vale.

Em Teus braços é meu descanso...  4x

Tema da Série: 

“Vivendo pela Fé”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Deus me ama

Mesmo sendo assim, pobre e pecador, 
Deus me ama!
Mesmo sendo falho, 
Mesmo sem merecer, Deus me ama!
 
Se eu estou forte, se eu estou de pé, 
Deus me ama!
Se eu estou fraco, se eu estou caído, 
Ele não deixa de me amar.
 
Sem o seu amor, 
Sem o seu perdão o que seria de mim?
Deus me amou tanto 
Que entregou seu filho 



UPH - União Presbiteriana de Homens

DNesta semana temos um aniversariante: 
nosso primeiro secretário, Cesar Mello, no 
dia 24/08. Que o Senhor abençoe cada vez 
mais nosso querido irmão!
No dia 28/08, a Confederação Sinodal de 
homens do Rio de Janeiro fará uma 
homenagem aos presbiteros do nosso sínodo. 
A palavra será ministrada pelo Rev. Juarez 
Marcondes Filho, secretário executivo do 
Supremo Concílio da IPB.  Será pelo Zoom, às 
20h. Mais informações nas redes sociais.

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/
 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

A partir de agora, as nossas devocionais serão 
todo domingo, às 18h, no salão Álvaro Reis. 
Contamos com a presença de vocês!!

Acompanhe-nos em nossas redes sociais para 
ficar por dentro se todas as nossas 
programações. É lá onde divulgamos de forma 
mais intensa e detalhada os nossos encontros.

Para mais informações: instagram (upa.rio), 
facebook (UPA - Rio) ou
email( ) diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional: Agradecemos ao Rev. Isaías pela 
ministração  abençoada na nossa devocional e 
pela presença de sua família, ocasião em que 
foi homenageado pelo Dia dos pais. Deus 
muito os abençoe. 

Oracão: Todos os dias, às 20h30min, nos 
reunimos em oração pelo aplicativo WhatsApp, 
nos grupos Oásis é Vida, Levitas ,Favoritos e 
Oração Oásis. Participe desta comunhão!

Convite importante: No dia 23/08/21 às 
19h30m, pelo aplicativo Zoom, estaremos 
recebendo na nossa reunião de oração um 
pastor missionário em terras distantes. Venha 
participar e convide amigos e família. 

#sociedades e ministérios
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Nome que é sobre todos...
Santo, És incomparável. 2x

Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu 
fundamento.
Eu vou confiar somente em Ti, Não vou ser 
abalado.

Eu vou construir.

Santo, És incomparável. 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. 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. 17 e 14).

Cântico: Vou Seguir com Fé

O meu Deus é maior que os meus problemas
Eu não temerei. Com Jesus eu vou além.
Ainda que a figueira não floresça
E não haja o fruto da videira,
Eu não temerei, não.

Pois sei que para além das nuvens
O sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu.

A minha vida está em Deus,
Eu sei que tudo posso em Deus.
É Ele quem me fortalece.

Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou.
Para a Rocha mais alta que eu.
Eu sei pra onde vou, como águia vou
Nas alturas, sou filho de Deus!

Eu vou seguir com fé.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE CONTRIÇÃO

Dirigente: “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.” (Jr 29.11)

Congregação: “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. 12-13)

Motivos de Oração

Cântico: Em tua presença

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado 
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie 
E o fogo não se apague.

11 - Boletim Dominical 
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Rendido estou 

Toma-me, rendido estou, 
Aos pés da cruz me encontrei.
O que tenho, Te entrego, ó Deus.

Vem limpar as minhas mãos, 
Purificar meu coração.
Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.

Oh! oh! oh! eis me aqui rendido estou!
Oh! oh! oh! eu sou Teu e Tu és meu, Jesus!

Meus momentos e os dias meus, 
meu respirar e meu viver
Que sejam todos pra Ti, ó Deus.

Oh! oh! oh! 
Eis me aqui rendido estou. 
Oh! oh! oh! eu sou Teu e Tu és meu.

Ôoo Ôoo Ôoo. 2x

Minha vida dou a Ti, 
Senhor, rendido a Ti estou. 2x
E pra sempre cantarei: faz em mim teu querer!

Oh! oh! oh! eis me aqui. 2x

Minha vida dou. 2x

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Assim, eu te contemplo no 

santuário, para ver a tua força e a tua 
glória.” (Sl 63.2).

Mulheres: “Porque a tua graça é melhor do 
que a vida; os meus lábios te louvam.”              
(Sl 63.3)

Homens: “Assim, cumpre-me bendizer-te 
enquanto eu viver; em teu nome, levanto as 
mãos.” (Sl 63.4)

Dirigente: “Eu, porém, cantarei a tua força; 
pela manhã louvarei com alegria a tua 
misericórdia; pois tu me tens sido alto 
refúgio e proteção no dia da minha 
angústia.” (Sl 59.16).

Todos: “A ti, força minha, cantarei louvores, 
porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus 
da minha misericórdia.” (Sl 59.17). 

Cântico: Eu vou construir

Digno desta canção, só Tu és, Senhor.
Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
Digno da minha vida Tu és, Senhor. Oh! eu 
sou Teu.

Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus.
Fonte da salvação só Tu és, Jesus.
Digno da minha vida Tu és, Jesus. 
Eu sou, eu sou Teu.

Santo, És incomparável, És inigualável.
Abre os meus olhos, Senhor.
Mostra quem Tu és e enche
O meu coração do amor que faz mudar o 
mundo!

Digno desta canção...

www.CATEDRALRIO.org.br

Empreendedores Informais                 
da Catedral 
 Passamos um tempo difícil 
devido a pandemia, mas não 
podemos parar e nem desanimar. 
Como Igreja queremos ajudar uns aos 
outros, isso é amor! E teremos uma 
o p o r t u n i d a d e  a b e n ç o a d a  
mensalmente de divulgar o trabalho 
de membros da nossa Igreja que 
prestam diversos serviços. Isso 
facilitará o conhecimento e todos 
serão abençoados.   Se você é um 
empreendedor e se interessar é só se 
cadastrar preenchendo o formulário 
que se encontra com a recepção. Os 
formulários passarão por avaliação e 
serão divulgados brevemente.  “Vale 
mais ter um bom nome do que muitas 
riquezas; e o ser estimado é melhor do 
que a riqueza e o ouro”.  Pv 22.1

Ecos é Missões Urbanas. 
 Um dos nossos lemas é 
Evangelismo. Nossas reuniões nos 
lares nos permitem convidar alguém 
próximo, mas que não aceita o convite 
para a igreja. Experimente essa tática. 
Funciona! Quer saber mais sobre 
nós? Nosso contato é 98193.9584.

No 4o com Deus - HOJE!!!!
 "Então, disse Jesus a seus 
discípulos: Se alguém quer vir após 
mim, a si mesmo se negue, tome a sua 
cruz e siga-me." (Mateus 16.24).
 Se você pudesse fazer 3 
pedidos a um gênio que aparecesse 
na sua frente, o que escolheria 
sinceramente? Já ouviu alguém 
pedindo: quero stress, também um 
alto nível de riscos em tudo e muita 
ansiedade?
 Temos visto nas Redes 
Sociais e noticiários sobre o que está 
acontecendo no Afeganistão, depois 
que o Presidente Biden retirou as 
tropas americanas, após quase 20 
anos. Assistimos a capital Kabul ser 
tomada por religiosos radicais que 
vão perseguir todos aqueles que não 
comungam com o que eles crêem, 
principalmente nós, cristãos.
 Certamente já ouviu algo 
parecido com isso: "Quando você 
ama o seu trabalho, segundas-feiras 
são sempre bem-vindas." Ao 
fazermos algo que amamos, o tempo 
passa mais rápido, nos esmeramos 
na execução e nada ligado a ele é 
sacrificante. Quem não quer ter a 
sensação ou emoção agradável de 
alegria, paz, ligada à satisfação de 
uma vontade nossa? Seria um 
paraíso? HOJE às 17h, com o 
Licenciando Daniel Jardim, ZONA DE 
CONFORTO, no canal do YouTube do 
No 4o com Deus, o melhor lugar para 
se estar.

#notícias gerais
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

 EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de 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: “Vinde, cantemos ao Senhor, com 
júbilo, celebremos o Rochedo da nossa 
salvação.” (Sl 95.1)

Dirigente: “Saiamos ao seu encontro, com 
ações de graças, vitoriemo-lo com 
salmos.” (Sl 95.2)

Todos: “Porque o Senhor é o Deus supremo e 
o grande Rei acima de todos os deuses.” 
(Sl 95.3)

19 HNC – “Rei Sublime”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Portanto, não vos 
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos?  Ou :  Com que  nos  
vestiremos? Porque os gentios é que 
procuram todas estas coisas; pois vosso 
Pai celeste sabe que necessitais de todas 
elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas.” (Mt 6.31-33) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

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

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

Profissão de Fé: 
 Sophia Domingues de Lima, 

Jurisdição a Pedido: 
 Bruna Rangel da Silva Pão Trigo, 
 Diego Sousa Vieira,

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
III – CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO AO 
SENHOR

Leitura Uníssona: “Senhor, por estas 
disposições tuas vivem os homens, e 
inteiramente delas depende o meu 
espírito; portanto, restaura-me a saúde e 
faze-me viver. Eis que foi para minha paz 
que tive eu grande amargura; tu, porém, 
amaste a minha alma e a livraste da cova da 
corrupção, porque lançaste para trás de ti 
todos os meus pecados. O Senhor veio 
salvar-me; pelo que, tangendo os 
instrumentos de cordas, nós o louvaremos 
todos os dias de nossa vida, na Casa do 
Senhor.” (Is 38. 16-17 e 20)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
 DA PALAVRA

 
Leitura Bíblica: Atos 8. 1b- 8  
          Presb. Renan Jardim 

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Os Gerreiros se Preparam 

1. Os guerreiros se preparam 
Para a grande luta.
É Jesus, o Capitão, 
Que avante os levará.
A mílicia dos remidos marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo, 
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto

Na frente m'encontrar.
Até que O possa ver na glória,

Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

3. Dá-te pressa, não vaciles, 
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar ao lado do Senhor;
Entra na batalha onde 
Mais o fogo inflama,
E peleja contra o tentador!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio


