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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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UM LUGAR SÓ SEU!
Ah... como é maravilhoso vir à Casa de Deus. Você 

acorda no domingo, escolhe uma roupa, toma seu carro ou 
condução e segue para a Igreja. É o dia que separamos para rever 
os irmãos, para estarmos juntos em comunhão, adorando ao 
nosso Deus, cantando louvores e ouvindo Sua Palavra. Saímos 
abençoados por tantos irmãos que servem no culto, despedidos 
com a fala “termina a liturgia do culto, inicia-se a liturgia da 
vida”. Você deve se lembrar destas palavras. Quando saímos 
pelas portas da igreja, o culto segue em nossa vida. Seguimos 
louvando, orando, falando do Senhor, ouvindo e lendo Sua 
Palavra. Se você já foi alcançado pelo Espírito Santo e entregou 
sua vida a Jesus, é este o seu estilo de vida, mas ainda tem uma 
coisa.

No evangelho de Marcos 1: 29-31 vemos a história da 
sogra de Pedro (leia quando puder). Apenas três versículos e 
observamos três coisas: 1) ela estava enferma, acamada; 2) 
Jesus a curou; e 3) ELA PASSOU A SERVI-LOS! Uma das marcas 
do verdadeiro cristão é o serviço! Não tem jeito! Não basta vir à 
igreja ou assistir ao culto online! É necessário servir aonde você 
for e estiver, seja na sua casa com a sua família, seja no seu 
trabalho, no seu prédio/vizinhança, e também na Igreja! Como? 
Com o que você tem! Deus te dotou de talentos e bens dos mais 
diversos. Paulo diz que somos um só corpo, mas muitos 
membros, e que cada membro tem sua função! Se você é salvo 
em Cristo Jesus, é membro do Seu corpo e, portanto, tem uma 
função que só você pode desempenhar! A Bíblia é rica em tantas 
palavras que nos afirmam essa verdade.

Por isso, LANÇO O DESAFIO a você, meu irmão e 
minha irmã: se você ainda não é envolvido em nenhum 
ministério na Igreja, está na hora de começar! Mesmo você, que 
não pode estar presencialmente conosco, tem um lugar pra você 
servir!

Procure pelos líderes e disponha-se! Vamos servir uns 
aos outros e juntos ao Rei e ao Reino! E você, que já serve ao 
Senhor, continue firme! Não desanime, nem “abandone seu 
posto”, pois não há maior prazer do que servir!
 “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo 
que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão no Senhor.”                       
1 Coríntios 15:58

 Bianca Bastos

#ump
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#liderança
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“... Não sejas incrédulo, mas crente.” 
(Jo 20. 27b)

 Crente, do latim “credente.” Quem crê; 
aquele que tem fé ou uma crença religiosa; sectário 
(seguidor) de um dogma; fiel; crédulo.

Denomino alguns tipos de crentes:

1 – CRENTE DEFORMADO.
Inicia bem na fé, depois, em sua 

caminhada cristã, começa a ler teólogos e 
comentaristas que apresentam doutrinas e 
interpretações equivocadas, contrárias ao sentido 
do texto, antibíblicas e heréticas.  Sua crença 
começa a ser mudada, desfigurada e até se 
transforma em crendice.
Crendice é crença superficial, sem base Bíblica, 
supersticiosa; mera credulidade (crer em qualquer 
coisa).  Assiste programas de tv e ouve pregações, 
absorve rituais e práticas que não condizem com o 
genuíno cristianismo.  Assimila algumas práticas 
supersticiosas: colocar copo d'água sobre a tv ou o 
rádio; tomar água “ungida” como se fosse 
milagrosa; orar por roupa, foto etc. de pessoas.  
Sua fé se torna “mística,” mera religiosidade.

2 – CRENTE CONFORMADO.
É convertido, mas torna-se inoperante.  

Nos primeiros anos de sua conversão era 
fervoroso, operante e assíduo à Igreja.

Agora, parece estar de férias do 
evangelho ou aposentado. O crente conformado faz 
“dieta” de oração, só ora antes das refeições ou 
antes de dormir (e, às vezes, ainda esquece de 
orar).  Sua Bíblia virou objeto de decoração. 
Praticamente foi abandonada na prateleira.  Não se 
alimenta espiritualmente nela.  Tal atitude pode 
gerar “raquitismo”, “inanição” ou “subnutrição 
espiritual.”  Não é assíduo à Igreja.  Se chove, tem 
medo da chuva; se faz sol, tem medo do calor.  
Torna-se visitante na Igreja.  E, quando vai à Igreja, 
quer ficar no banco tranquilo, sem ser notado, 
apenas assistindo ao culto.  Não quer assumir 
cargos ou ofícios na Igreja.  Não quer ser nem 
voluntário para alguma tarefa. 

O cristão acomodado é como brasa fora 
do braseiro: tende a se apagar!

3 – CRENTE REFORMADO.
Segue a teologia Bíblico – Reformada, 

oriunda de Lutero e Calvino.
Só aceita as Sagradas Escrituras como inspiradas 
pelo Espírito Santo.  Não aceita a tradição nem os 
livros apócrifos.  Adora somente à Trindade: Deus, 
Jesus Cristo e o Espírito Santo.  Não adora Maria, 
os “Santos,” relíquias “sagradas,” anjos etc.  Crê 
na justificação pela fé em Cristo e não na salvação 
pelas obras.
 Crê na escolha Divina para a salvação: 
“Eleição incondicional”; na “graça irresistível” que 
alcança todos os eleitos e na “perseverança dos 
salvos,” que “preserva a fé dos eleitos pela 
intervenção de Deus. “  Às vezes, apega-se muito a 
tradições evangélicas e tem dificuldade para 
mudar; É litúrgico, gosta de solenidade e 
ritualismo.

4 – CRENTE “RENOVADO.”
É mais desapegado às tradições, ao 

ritualismo, ao culto muito litúrgico.
Gosta de um culto mais espontâneo, 

mais informal e contemporâneo.
 No dizer do apóstolo Paulo, não se 
conforma com este século, mas tem a vida 
transformada pela renovação da mente.  A 
renovação da mente e da vida é obra do Espírito 
Santo que torna o crente fervoroso, servindo ao 
Senhor!  O crente renovado ora, lê a Bíblia e adora 
ao Senhor diariamente.
 É ativo e assíduo à Igreja, assume cargos 
e ofícios; não tira férias da fé; é dizimista e 
ofertante.  É cheio do Espírito Santo e dá um bom 
testemunho cristão na sociedade!  É crente firme e 
maduro. Crente nota dez!
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Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar

#editorialHÁ CRENTE PARA TODO GOSTO! #editorial
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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:

5/09: 10h30min: Presb. André Lima
            19h: Presb. Altair Bazeth
12/09: 10h30min: Presb. Denilson Sevilha
            19h: Presb. Assuero Silva
19/09: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
            19h: Presb. Fernando Costa
26/09 : 10h30min: Presb. Johannes Gaiser
            19h: Presb. João Bastos

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.

Próximo Domingo (05/09/2021) - 2A - Culto das 10h30min: 1A - Culto das 
10h30min: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel 
Camboim, Sérgio Santos, Charles Mattos, Isabelle Barbosa, Priscila Marques.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, 
Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Jorge Apocalypses, Elionora 
Pinto, Gabriella Santi, Gabriel Freitas, Mariana Abdo. 

#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, 
Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, Cecília Rodriguez. 

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 30: Salmo 126 - Coisas tão maravilhosas!
Ter 31: Gálatas 5.1, 4-14 - Círculos apertados
Qua 01: Salmo 37.1-19 - Arrumando a bagunça do estresse
Qui 02: Gênesis 4.1-2 - Um legado duradouro
Sex 03: Salmo 141 - É escorregadio a que fora!
Sáb 04: Gênesis 1. 1-5 - Luz guia
Dom 05: 1 Corintíos 15.12-19 - A última palavra

#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)

Reunião do Conselho 
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 01/09, 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.

Notícias do Acampamento Vale de 
Bênçãos
 Querida igreja, 
 Trazemos boas notícias do nosso 
Acampamento Vale de Bênçãos – AVB.
Como foi informado no boletim da Igreja dia 
23/05/21, o nosso AVB está em obras.
 A primeira fase de obras está 
acontecendo e já estamos na reta final. Esta 
fase envolve a cozinha, área de serviços e 
parte elétrica de cerca de 60% das 
instalações existentes. 
 Ainda precisamos fazer muito mais 
para a realização dos eventos em 2022.
 Para que isso aconteça precisamos 
de recursos. Se algum irmão, irmã ou família 
sentiu no coração o desejo de fazer alguma 
oferta ou doação, isto será muito bem-vindo. 
Já temos recebido algumas ofertas de irmãos 
da Igreja. 
 Este é o nosso AVB: Um lugar de 
encontro com Cristo ,  de  v iver  
experiências marcantes com Deus, de 
treinamento da liderança da igreja para 
levar as boas novas e um excelente campo 
missionário.
 Para oferta ou doação, pode ser 
feito depósito ou transferência na conta 
principal da igreja ou pelo PIX (CNPJ: 
34.052.324/0001-95), colocando sempre 
R$ 0,12 (doze centavos) no final.
 Ao nosso Deus toda honra e toda glória!
“...por isso, chamaram àquele lugar vale de 

Bênção, até ao dia de hoje”. 2 Cr 20.26.

Coordenadoria do AVB 2021
 Pb. Renan Jardim de Souza – 
Presidente, Pb. André Lima, Pb. Assuero 
Silva, Pb. Carlos Soares, Pb. Luís Monteiro 
e Pb. Ruy Coelho. 

ECOS DA CATEDRAL
 "E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e 
nas orações." Atos 2:42. Nossos pequenos 
grupos vivenciam esta realidade. Seguimos 
a Palavra, vivemos em comunhão e muita 
oração. Venha experimentar esta realidade. 
Faça contato através do telefone                  
98193-9584.

Sandra e Lúcio renovam os votos de 
amor
 Sandra Alves Farias Maia e Diác. 
Lúcio Mário da Silva Maia celebram 10 
anos de casamento e, em cerimônia oficiada 
pelo Rev. Evaldo Beranger, reafirmam e 
renovam os votos de amor que fizeram há 
10 anos. Parabéns! Que o Senhor continue 
abençoando o querido casal.
 Desejamos que o amor seja 
redobrado na vida do casal; e a felicidade 
seja multiplicada na família!

A
“O amor jamais acaba...” (1 Co 13. 8 ).



#aniversariantes da semana

Hoje: Gustavo da Silva Sevilha, Hélio dos Santos Dutra, Johannes Bruno Gaiser, 
Jorge Abreu de Araújo.

Seg 30: Antônia Boechat Jardim, Augusto Alves de Souza Cunha, Wellinton 
Mendel Castelano;

Ter 31: Alexander Maia Anchieta, Amanda de Siqueira Tenório Cavalcanti, Samuel 
Diogo Cândido de Oliveira, Adelino Sathler Filho, Márcia do Carmo A. Costa 
Maia, Nátalia Ferreira da Silva;

Qua 01: Ana Carolina Lopes Spesanes, Davi Aieta Sartorio Mendes de Mesquita, 
Dulce Conceição Paula, Presb. João Augusto Duarte Oliveira, Luiz Carlos 
Correa, Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello, Maria do Socorro Lins, 
Ruth Nobre Fernandes, Sophie Neves Hansen;

Qui 02: Alexander Maia Anchieta, Amanda de Siqueira Tenório Cavalcanti, Samuel 
Diogo Cândido de Oliveira; 

Sex 03: Cláudia Regina Oliveira Dohmann, Érica Fortunata de Aleluia, Maria da 
Luz Borges Assunção, Ilem Gomes Vargas;

Sáb 04: Márcio Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho.

#de nascimento
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Hoje: Thiago Maia Ferreira Cavalcanti e Luísa do Valle Espíndola; 
Seg 30: Ignácio Cezário da Paz Júnior e Hercília Maria de Souza Paz, Cláudia 

Cruz Soares da Silva e Raner Jogemias Soares da Silva;
Ter 31: Valdir da Silva Terra e Maria da Penha Cataldo Terra, Diác. Luiz Cláudio 

Pereira do Nascimento e Bárbara Regina Dória de Souza do Nascimento;
Qua 01: Rosemere de Figueiredo Martins e Dário Aloise Martins;
Qui 02: Cloanto Lima Nogueira e Maria de Lourdes Nogueira, Carlos Alberto 

Guerrese e Marilsa Franco Marinho Guerrese;
Sex 03: Diác. Paulo de Castro Freitas e Norelice Figueiredo Freitas, Antônio 

dos Santos Penna e Jurema Pereira Penna;
Sáb 04: Jorge Teixeira Monteiro e Isabel Lopes Monteiro, Felipe Botelho Alves 

Fusco e Agnes Alencar de Castro Pastor Botelho.

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

#de casamento

Nice Marques Baptista – Convocada à glória Celestial.
 Nossa irmã Nicinha, como carinhosamente era chamada, aos 95 anos de idade e 
78 anos como membro comungante da Catedral, após a aprovação divina, foi chamada 
pelo Senhor à sua presença, no dia 23/08/2021. A Cerimônia da Esperança Cristã 
aconteceu no dia 24, no Memorial do Carmo, ministrada pelo Rev. Renato Porpino com a 
participação do Rev. Isaías Cavalcanti.
 Fez sua Profissão de Fé em 25/12/1942, pelo Rev. Mattathias Gomes dos Santos. 
Nice, assim como suas irmãs Noêmia, Nancy e Nelita, era sobrinha-neta de D. Maria Reis, 
esposa do Rev. Álvaro Reis, mas considerada como filha, já que o casal adotou sua mãe, D. 
Hermantina Vatrine Marques, aos 5 anos de idade. D. Maria Reis era irmã da mãe de 
Hermantina, e Nicinha, sempre foi tremendamente ligada a essa avó, que lhe tinha imenso 
amor e dedicação, conforme seus relatos. Na Catedral, Nice participou e acompanhou 
diversas atividades da Igreja. Podemos destacar: quermesses, comemorações, programas 
da juventude, campanhas, continuidade da manutenção do Abrigo Presbiteriano, fundado 
por Álvaro Reis e cuidado por Maria Reis, Lar dos idosos, obras de preservação da Catedral 
etc.
 Destaca-se também sua presença constante, carinhosa e atenciosa aos demais 
membros, sempre com suas palavras amorosas, compreensivas e bondosas, 
características que se estendiam nas suas atividades como voluntária na Associação 
Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), instituição da qual seu esposo Dr. Hilton 
Baptista participava desde a fundação, sendo membro do primeiro Conselho Técnico da 
ABBR. O recente falecimento do filho, Hilton Roberto Marques Baptista, lhe causou grande 
dor, fragilizando-a ainda mais, aos 95 anos de idade. Nice deixa a filha, Dra. Ana Luiza 
Marques Baptista, dois netos, Daniela e Gustavo Luiz, uma bisneta, Valentina, genro, ex-
noras, irmãs e sobrinhos que têm um grande amor por seu legado de uma vida 
intensamente dedicada a toda a família.  Que o Senhor conforte e console a família com a 
sua presença e paz! “…Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.” Rm 14.8b

Leila dos Santos Peixoto – Chamada à Casa do Pai Celestial.
 No dia 23 de agosto nossa irmã Leila Peixoto , 67 anos, foi convocada por Deus, a 
quem amou e serviu fielmente, às mansões celestiais.  A Cerimônia da Esperança Cristã 
aconteceu no dia 24 de agosto, no Memorial do Carmo, ministrada pelo Rev. Renato 
Porpino com a participação do Rev. Isaías Cavalcanti. Leila era membro da Igreja desde 
2013. Era advogada, casada com Divino Peixoto; deixa três filhas: Raquel dos Santos 
Nascimento, Roberta dos Santos Nascimento e Rafaela dos Santos Nascimento Lopes.
Oremos pela família pedindo as consolações do Senhor!
 Reafirmamos a declaração do apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, 
completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos 
amam a sua vinda.” (2 Tm 4.7-8)



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 30/08/2021, às 19:30h, a Junta 
Diaconal se reunirá de forma on-line pelo 
aplicativo Zoom. O link (id da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp 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 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 
relacionados à Junta Diaconal, sejam realizados 

através do nosso e-mail 
oficial: .jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Aí vem em 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.

Reunião Plenária - Próxima 5ª feira, às 
14h30min. Coordenadoras enviem para as 
suas sócias o link da reunião.

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 
se reúne  para orar.  Toda segunda-feira,  às 8h, 
pela Plataforma Zoom.  Comece a semana em 
oração.

#sociedades
e ministérios
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mãos à obra,
 a alegria da maturidade cristã

Tema

20
21

tempo de   
Esperança  e  Crescimento

De 29 de agosto a 28 de novembro 

Todos os domingos,  às 19h, culto da noite

Exposição de carta de Tiago

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

capítulos
1 ao 5 

mailto:jd@catedralrio.org.br


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 – “Lar Doce lar”! Nossa 
reunião mensal ocorreu nesta terça-feira 
passada, dia 24/08 e foi um presente de Deus! 
Com todo o cuidado e respeito ao protocolo 
sanitário, pudemos voltar a nos reunir no Salão 
Álvaro Reis, nosso tão tradicional e 
aconchegante ponto de encontro! Recebemos 
como pregador o Rev. Vandi Brito da Igreja 
Libertas e sua esposa Rosa. Palavra 
abençoadora! Programe-se para estar conosco 
no mês de setembro no dia 28. Até lá!

XXIV RECCC – Está chegando! Visitamos o 
Hotel nesta semana para acertar os detalhes. 
Nos dias 22, 23 e 24 de outubro 2021, no Hotel 
Atlântico Búzios, com o preletor Dr. Roberto 
Aylmer. As vagas quase esgotaram! Pensou 
que não dava mais tempo? Corre aqui para falar 
com a diretoria. Invista em seu maior 
patrimônio: sua família!

Aniversário de Bodas – Nos alegramos com 
os casais que celebram bodas nesta semana! 
Feliz aniversário de casamento! Que o amor 
prevaleça e a cumplicidade conquiste! Deus 
abençoe esta união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

No próximo domingo teremos a nossa 
costumeira reunião dos primeiros domingos: a 
Reunião de Oração da UPH-Rio! Será às 
17h30min, como sempre fazemos, mas 
usaremos uma plataforma diferente: o 
Telegram. Seguem os links para acessar o 
grupo e a sala de videoconferência:
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Continuar olhando nos teus olhos,
Enxergando a verdade
Que nada e ninguém pode impedir.

Jesus, plano melhor,
Nunca chega atrasado.
Sua hora é perfeita,
Sua maneira a mais linda.

Seja feita a Tua vontade.
Eu só quero a Tua vontade,
Assim na terra como no céu.

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Jesus em tua presença/Alto preço 

Só pra Te adorar
E fazer teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui.

Jesus, em Tua Presença,
Reunimo-nos aqui.
Contemplamos Tua face
E rendemo-nos a Ti.

Pois um dia a Tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso 
Ao coração do Pai!

O véu que separava,
Já não separa mais
A luz que outrora apagada
Agora brilha e cada dia brilha mais
E na força do Espírito Santo

Nós proclamamos aqui:
Que pagaremos o preço de sermos um só
Coração no Senhor.

E por mais que as trevas militem
E nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.

Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um meu irmão.
Quando Jesus derramou Sua vida,
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós! (2x)

E nos via redimidos por Seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua Igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: O Senhor é bom

Bendirei ao Senhor pra sempre.
Proclamarei que o Senhor é bom.

O Senhor reina, reinará com majestade!
O Senhor reina, em justiça e em verdade!
O Senhor é bom.
O Senhor é bom.
Sua misericórdia dura para sempre!
 



Grupo da UPH-Rio no Telgram: 
https://t.me/uph_rio

Sala de videoconferência do grupo: 
https://t.me/uph_rio?voicechat

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  
/ g r o u p s / 1 1 2 6 5 1 4 7 4 4 0 6 0 4 3 6 /  
permalink/4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizados. Domingo, às 17h30min no 
salão Álvaro Reis. Participe!

A b r i m o s  u m a  t u r m a  p a r a  f u t u r o s  
universitários. As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas com qualquer membro da 
diretoria. Essa classe abrange os adolescentes 
de 16 à 18 anos. Venha participar conosco.

Também foi aberta a classe de batismo e 
profissão de fé. Esse curso tem a duração de 2 
meses e a inscrição também pode ser feita com 
qualquer membro da diretoria.

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

Palestra sobre Missões - Agradecemos a 
Deus pela vida dos missionários, Lázaro 
Albano e Elka Jacarandá, que estiveram 
conosco na reunião de segunda-feira, dia 
23/08, compartilhando grande testemunho de 
fé, coragem, alegria e esperança, o que muito 
nos edificou. Que o Senhor da Igreja os 
abençoe em todas as coisas.

Felicitações de Aniversário - Agradecemos a 
Deus pela vida do Rev. Renato Porpino que na 
última quarta-feira, dia 25/08, recebeu de Deus 
o privilégio de completar mais um ano de 
caminhada. O Movimento Oásis celebra 
juntamente com o pastor, rogando a Deus 
muitos anos de vida e paz. Parabéns amado 
pastor!

Reunião de Oração - Na próxima segunda, 
dia 30/08, às 19h30min, pelo aplicativo Zoom. 
Ore, divulgue e participe.

Agenda setembro
Dia 12/09 – Devocional, às 16h30min, pela 
plataforma Zoom;
Dia 13/09 – Curso “A História dos Hebreus”, às 

19h30 min pela plataforma Zoom;
Dia 20/09 – Curso “A História dos Hebreus”, às 

19h30 min pela plataforma Zoom;
Dia 27/09 – Reunião de Oração, às 19h30min 

pela plataforma do Zoom;

#sociedades e ministérios
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II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Estando Jesus a observar, 
viu os ricos lançarem suas ofertas no 
gazofilácio. Viu também certa viúva pobre 
lançar ali duas pequenas moedas; e disse: 
Verdadeiramente, vos digo que esta viúva 
pobre deu mais do que todos. Porque todos 
estes deram como oferta daquilo que lhes 
sobrava; esta, porém, da sua pobreza deu 
tudo o que possuía, todo o seu sustento.”                   
(Lc 21. 1-4).

Cântico: Tudo vem de ti 

Tudo vem de Ti, Senhor!
Tudo vem de Ti, Senhor!
E das Tuas próprias mãos te damos.
E das Tuas próprias mãos te damos.

Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez.
Tudo é Teu.

Tudo é Teu.
Eu sou Teu.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Motivos de Oração

Cântico: Sobre as águas

Se o sol se for e a noite chegar,
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo.

Se o mar me submergir, a tua mão
Me traz à tona pra respirar,
E me faz andar sobre as águas.

Tu és o Deus da minha salvação.
És o meu dono, minha paixão.
Minha canção e o meu louvor.

Se o sol se for e a noite chegar,
Tu és quem me guia.
Se a tempestade me alcançar,
Tu és meu abrigo.

Se o mar me submergir, a tua mão
Me traz à tona pra respirar,
E me faz andar sobre as águas.
Tu és o Deus da minha salvação.
És o meu dono, minha paixão.
Minha canção e o meu louvor.

Aleluia

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 1. 1-4  
                         Presb. Ruy Coelho

Cântico: Plano melhor 

É só esperar acontecer.
É só continuar e não deixar
Que as lágrimas embacem o olhar,
E não deixar que a tristeza
Tire a força do caminhar.
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https://t.me/uph_rio
https://t.me/uph_rio?voicechat
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Alfa e Ômega

Não há outro como Tu, 
Soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reinas 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!

(Não há outro, não há outro, não!)

Não há outro como Tu, 
Soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reinas 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!

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11. 33).

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente 
do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” (Rm 11.34).

Homens: “Ou quem primeiro deu a ele para 
que lhe venha a ser restituído?”                         
(Rm 11.35).

Dirigente: “Porque dele, e por meio dele, e 
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!” (Rm 11.36).

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27). 

Cântico: Toma o meu coração 

Este é meu desejo,
Senhor, Te honrar.
Com meu coração, Te adorar.
Tudo o que há em mim
Te dá louvor,
Só a Ti adoro, meu Senhor!

Toma o meu coração
E toda a minha alma,
Eu vivo só pra Ti.
Sempre que eu respirar,
Cada vez que eu acordar,
Faze o Teu querer em mim.

Este é meu desejo.
Senhor, Te honrar. 
Com meu coração, Te adorar.
Tudo o que há em mim
Te dá louvor, 
Só a Ti adoro, meu Senhor! 

Oração de Adoração

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
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Prelúdio

I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

magnífico em toda a terra é o teu nome! 

Pois expuseste nos céus a tua majestade.” 

(Sl 8.1).

Mulheres: “Quando contemplo os teus céus, 

obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas 

que estabeleceste,” (Sl 8.3).

Homens: “Que é o homem, que dele te 

lembres? E o filho do homem, que o 

visites?” (Sl 8.4).

Dirigente: “Fizeste-o, no entanto, por um 

pouco, menor do que Deus e de glória e de 

honra o coroaste.” (Sl 8.5).

Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

magnífico em toda a terra é o teu nome! Os 

céus proclamam a glória de Deus, e o 

firmamento anuncia as obras das suas 

mãos.” (Sl 8.9; Sl 19.1).

 26 HNC – “Ao Deus Grandioso”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

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) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

 145 HNC – “Refúgio Verdadeiro”

1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Cerimônia de Renovação de Votos de 

casamento

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
III – CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO
 AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Confessai, pois, os 

vossos pecados uns aos outros e orai uns 

pelos outros, para serdes curados. Muito 

pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 

Elias era homem semelhante a nós, sujeito 

aos mesmos sentimentos, e orou, com 

instância, para que não chovesse sobre a 

terra, e, por três anos e seis meses, não 

choveu.” (Tg 5. 16-17)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 8. 9-13  
          Presb. Roberto Marinho

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

 SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Algemado por um peso

1.Algemado por um peso,
Oh! Quão triste eu andei,
Até  de  sentir a mão de Cristo,
Não sou mais como eu era, eu sei!

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração.
Quando o Senhor Jesus me tocou,
Livrou-me da escuridão.

2.Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor,
Eu tenho achado paz e vida,
Pra sempre eu cantarei
Em seu louvor.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

 

“Somos participantes de um projeto glorioso que está em 

andamento: o projeto do Reino de Deus! Em seu sublime plano ele está redimindo 

por meio do evangelho, todas as coisas, resgatando-as de volta para Ele mesmo. 

Verdade de fundamental importância para as nossas vidas.”

(Maurício Cunha)


