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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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#editorial“Onde é que você estava quando criei o mundo?” #editorial
 Esse questionamento foi feito pelo 
próprio Deus ao Seu servo Jó (Jó 38. 4). Em 
um momento de extrema provação, Jó 
esperava por respostas de Deus. No entanto, o 
Senhor inicia as Suas respostas de maneira 
inusitada, Ele faz perguntas, tratando do tema: 
Criação. A razão pedagógica para isso era 
mostrar ao servo aflito que, assim como ele 
não consegue sistematizar, descrever e 
entender o funcionamento das questões 
naturais da vida, mas convive com elas, assim 
era com relação às obras e decisões de Deus. 
Em Suas perguntas, o Senhor deixou claro que 
Ele era (e continua a ser) o Rei Soberano sobre 
o universo. 
 Pode ser que você esteja agora 
perplexo diante de adversidades, com 
lágrimas nos olhos, com o coração aflito e 
cheio de questionamentos, em razão da sua 
natureza limitada e pecadora. É possível que 
você esteja pensando ou já tenha pensado em 
lamentos como: “Onde Deus estava quando 
fui acometido por essa grande calamidade?” 
ou “Será que o Senhor não poderia agir de 
forma diferente?”
 É preciso aceitar, pela fé, que, 
mesmo quando passamos por situações 
difíceis, por dores profundas, por calamidades 
inexplicáveis, por perdas e lutos, o Senhor não 
deixou de ser Deus e de ter o controle da 
História e da vida de cada um de nós. Crer que 
Ele é soberano implica afirmar que não 

existem fatos que aconteçam fora do Seu 
tempo. Nesse sentido, o Salmista afirma “Os 
teus olhos me viram a substância ainda 
informe, e no teu livro foram escritos todos os 
meus dias, cada um deles escrito e 
determinado, quando nem um deles havia 
ainda” (Sl 139. 16). 
 Assim, mesmo que a noite seja 
escura, o deserto permaneça dorido e a 
fornalha sobremaneira acesa, descanse no 
amor, no poder e na soberania de Deus. Por 
mais que não entenda as razões pelas quais 
você sofre, procure acalmar-se nas promessas 
e na intimidade do Senhor, compreendendo 
que Ele está ao seu lado a ampará-lo e que, 
independentemente de onde você se encontre, 
“ainda lá haverá de guiá-lo e a Sua destra o 
susterá” (Sl 139. 10).
 Encontre agora uma janela, olhe um 
pássaro a voar no céu, contemple as nuvens, 
lembre-se do mar e de suas ondas, pense na 
obra da criação, tantas cores, formas e 
perfumes... Onde você estava quando o 
Senhor criou tudo isso? Nós não estávamos 
presentes no momento criacional, mas o 
Nosso Senhor estava e por meio da Sua 
Palavra tudo se formou. Dele são todas as 
coisas criadas, dentre as quais a sua vida. 
Você tem dono. Sua vida pertence ao Deus 
eterno. Descanse! O Criador de todas as 
coisas cuida de você!  

Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo



#notícias gerais

Assembleia Geral Extraordinária da Igreja 
Histórico:
 - Aprovado pelo Conselho em 
02/10/2019 (Ata 2374);
 - Aprovado na AGE de 05/12/2019, 
em 2ª convocação (civilmente capazes);
 - Aprovado pelo Presbitério. Ofício 
SE/PRJN - 005 /2020 de 16 de março de 
2020 que versa sobre o novo Estatuto da 
IPRJ aprovando-o na íntegra.
 O Conselho da Igreja, cumprindo 
suas atribuições espirituais, legais e 
administrativas, conforme o artigo 9º, 
parágrafo 1º, letra c, da CI/IPB, convoca a 
Igreja para reunir-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, no domingo 12/09/2021, às 
12h15min (após o Culto Matutino), em 
primeira convocação, constando em sua 
pauta: "Sancionar o novo Estatuto da Igreja" 
aprovado, pelo Presbitério. 
 Em 2ª convocação, a Assembleia 
reunir-se-á no dia 19/09/2021, às 12h15min 
(após o Culto Matutino).
Sua presença, como membro da Igreja 
(comungante e civilmente capaz),  é 
importante. Ore e participe! 

Recepção de Novos Membros
 No culto matutino de hoje, 
teremos o privilégio e a alegria de receber 
novos membros à comunhão da Igreja: 1. 
Agnaldo Luiz de Castro (transferência), 2. 
Marinete Alves Pereira de Castro 
(transferência) 3. Thaiane Alves de Castro 
(Transferência), 4. Isabel Castro de Souza e 
5. Gabriel Castro de Souza (transferência 
dos pais). Bem-vindos, irmãos! Nós os 
recebemos com alegria e os acolhemos 
com muito amor! Sejam bênçãos na Igreja 
que será bênção para suas vidas e famílias! 

Ecos da Catedral
 EVANGELISMO / COMUNHÃO / 
ORAÇÃO / SERVIÇO - algum destes temas 
te chama atenção? Esses são os pilares dos 
nossos pequenos grupos. Procure-nos e 
venha saber mais sobre como fazer parte. 
Nosso contato é 98193.9584.

Celebração da Ceia do Senhor
 Motivada por promover a 
comunhão dos membros da Igreja, com 
Deus e com os irmãos, celebramos a ceia do 
Senhor nos 1º e 2º domingos do mês, no 
culto matutino, às 10:30h e no terceiro 
domingo, de cada mês, à noite, às 19 horas. 
Participe com toda a sua família!

No 4o com Deus - 26SET
 "Mas a serpente, mais sagaz que 
todos os animais selváticos que o SENHOR 
Deus tinha feito, disse à mulher: É assim 
que Deus disse: Não comereis de toda 
árvore do jardim?" (Gênesis 3.1)
 "Eis que todas as almas são 
minhas; como a alma do pai, também a alma 
do filho é minha; a alma que pecar, essa 
morrerá. (Ezequiel 18.4)
Então, a serpente disse à mulher: É certo 
que não morrereis. (Gênesis 3.4) No 4o 
domingo, dia 26 setembro às 17h, tenha 
uma experiência diferente pelo nosso canal 
do Youtube: "No 4o com Deus, o melhor 
lugar para se estar."



S u z a n a  d a  S i l v a  
Sant'ana – Chamada à 
casa do Pai Celestial.

Nossa querida 
irmã Suzana, nascida em 
8 de janeiro de 1942, 
faleceu em 31 de agosto de 2021, aos 79 
anos. 

Viúva do Presb. José Rufino, 
deixa uma longa lista de serviço junto à 
SAF; ao Oásis; coral Idalina Heringer; à 
oficina Maria Reis (SAF); ao Coral Oásis; à 
maternal do INPAR (fazia parte do Conselho 
Deliberativo); à IPRJ. 

Suzana foi uma serva de Deus fiel, 
dedicada e consagrada ao Senhor. 

A Cerimônia da Esperança Cristã 
aconteceu no dia 2 de setembro de 2021, no 
“Memorial do Carmo”, oficiada pelo Rev. 
Isaías Cavalcanti, Rev. André Albuquerque e 
Mis. Leninha Maia, com a participação da 
SAF, Oásis, parentes, amigos e irmãos da 
IPRJ. Agradecemos a Deus pela sua 
preciosa vida e fé atuante 

Janete dos Santos Guedes – Chamada 
a Presença de Deus.
 Nossa irmã Janete dos Santos 
Guedes,nascida em 13/12/1935, faleceu 
em 27 de agosto de 2021, aos 86 anos. 
Serva fiel, dedicada e que servia ao Senhor 
com simplicidade e alegria. Era engenheira 
de voo aposentada, casada com Manoel 
Holanda Guedes; era membro da Igreja 
desde 18/12/1997. Nossa irmã Janete foi 
testemunha no casamento do Rev. Isaías 
Cavalcanti e Adriana Maia, em 22/12/1984. 
Que Deus console o coração da família!

“Com Jesus há morada feliz, 
Prometida e segura nos céus. 
Avistamos o lindo país, 
pela fé na Palavra de Deus.” 
(Sara Kalley – 194 – HNC).

Minha irmã, 
meu irmão!
 
Você sabia que 
existem 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                                                                                                       

Classe para Novos Membros 
 Se você deseja tornar-se membro 
da Igreja, deve participar da  classe 
preparatória, exceto se você vem de Igreja 
Presbiteriana. A classe tem como conteúdo 
programático as doutrinas básicas da fé 
cr is tã ,  numa perspect iva  Bíbl ico 
Reformada, e aspectos administrativos da 
IPB. As aulas estão sendo ministradas on-
line. Fale conosco no 
Tel: (21) 3916-3850  
 Email: ebd@catedralrio.org.br.

Venha fazer parte 
da Família Catedral. 

“Há um lugar pra você entre nós!"



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Ajuda ao próximo – A Junta Diaconal entende 
que Deus sempre proverá as necessidades de 
nossos irmãos na Fé. Sendo assim, estamos 
solicitando aos irmãos a doação de uma 
Geladeira (ou Frigobar) e um Fogão (até 4 
bocas) para uma irmã de nossa Igreja que está 
necessitando muito desses materiais. Para 
maiores informações, favor procurar a diretoria 
da Junta Diaconal.
 
Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 06/09/2021, 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 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. 
C o n t a m o s  c o m  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 

Atenção! Reunião Plenária - Próxima 5ª 
feira, dia 9/9, às 14h30min. Coordenadoras 
enviem para as suas sócias o link da reunião.

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.

#sociedades
e ministérios
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Contribuição anual!  (Per capita)– chegou a 
hora de contribuir.  Valor R$ 33,00.  Você que é 
sócia da SAF , envie para a sua coordenadora 
até o final de setembro.

Atenção Assinantes da SAF Em Revista – É 
tempo de renovar a sua assinatura: R$ 27,60. 
Você que não é assinante, faça a sua assinatura 
com sua coordenadora até final de setembro.

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.
 
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)

XXIV RECCC – Com muita satisfação 
informamos que as vagas estão completas! 
Nos dias 22, 23 e 24 de outubro 2021 
estaremos no Hotel Atlântico Búzios para um 
reencontro muito esperado. O preletor será o 
Dr. e conferencista Roberto Aylmer. Se por 
ventura você não fez sua inscrição e ainda 
pensa em participar, procure a Diretoria para 
compor uma lista de espera. Certamente serão 
momentos muito abençoados!
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Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! O Encontro de Casais se alegra com 
vocês em mais esta conquista! Dia de renovar a 
aliança e celebrar mais um ano de amor e 
cumplicidade. Que a felicidade a dois seja 
sempre um presente de Deus em suas vidas!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Depois de um longo tempo, hoje temos 
reunião: a nossa Reunião de Oração da UPH-
Rio! Será às 17h30min, mas lembre-se: será 
pelo TELEGRAM! É necessário ter uma conta 
neste app. Seguem os links para acessar o 
grupo e a sala de videoconferência:
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 
sociais: https://www.facebook.com/ 
groups/1126514744060436/permalink/ 
4529238587121351/

UPA - União  Adolescentes Presbiteriana

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizados todos os domingos,  às 18h 
no salão Álvaro Reis. Contamos com a 
presença de vocês!!
Abrimos uma turma para futuros universi-

tários. 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 preparação para 
Batismo e Profissão de Fé. O curso tem a duração 
de 2 meses e a inscrição também poderá ser feito 
com qualquer membro da diretoria.

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

Para mais informações: instagram (upa.rio), 
F a c e b o o k  ( U P A  -  R i o )  o u  
email( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

A nossa irmã querida, Suzana Sant'ana foi 
chamada à presença do Pai Eterno.  A irmã 
Suzana era viúva do presbítero José Rufino, era 
uma serva fiel, generosa,  dedicada ao serviço, 
amorosa com seus irmãos. Deixa-nos o seu 
testemunho de vida cristã. Que o Senhor esteja 
nos consolando! 

Convidamos você a participar da nossa 
devocional no dia 12/09 às 16h30min pelo 
aplicativo Zoom. Preletor: Sem. Vinicius 
Ramos.Ore, divulgue e participe!

No próximo dia 13/09 às 19h30min. pelo 
aplicativo zoom, teremos a continuidade do 
curso a "História dos Hebreus" com o nosso 
mentor Rev. André Albuquerque. Você é nosso 
convidado especial.

#sociedades e ministérios
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www.CATEDRALRIO.org.br

Comissão COVID 19

 A Comissão responsável pelo Protocolo COVID-19 que tem por 
objetivo analisar a situação da referida doença, bem como a segurança 
nas áreas internas e externas desta Catedral, após reunião na última 2ª- 
feira, informa que:

Ÿ A Pandemia ainda permanece no Brasil e no mundo com destaque do 
crescimento dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, observado 
através dos números da Prefeitura do Rio e nas emergências;

Ÿ Não há registros de casos comprovados de contaminação na Igreja, 
porque os membros já estão  habituados ao cumprimento do 
Protocolo;

Ÿ Manterá os cuidados já delimitados, bem como os trabalhos de 
limpeza e sanitização que continuam a ser executados normalmente, 
obedecendo as normas de proteção e segurança; e

Ÿ Com o retorno das atividades dominicais das crianças e adolescentes, 
orienta que os professores idosos fiquem em casa e que se eleve a 
proteção dos demais professores com uso de máscaras N-95/ Face 
Shields e também que crianças acima de 2 anos, usem máscaras.

Ÿ A segurança de todos necessita que cada um faça a sua parte, 
mantendo -se dentro das normas definidas pelo Protocolo e também 
nos cuidados individuais de higiene e protetivos.
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Prelúdio

Hino Nacional Brasileiro 

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Este é a imagem do Deus 

invisível, o primogênito de toda a criação;” 
(Cl 1.15).

Mulheres: “Pois, nele, foram criadas todas 
as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e 
para ele.” (Cl 1.16).

Homens: “Ele é antes de todas as coisas. Nele, 
tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da 
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de 
entre os mortos, para em todas as coisas ter 
a primazia,” (Cl 1. 17-18).

Dirigente: “Porque aprouve a Deus que, nele, 
residisse toda a plenitude e que, havendo 
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por 
meio dele, reconciliasse consigo mesmo 
todas as coisas, quer sobre a terra, quer 
nos céus.” (Cl 1. 19-20).

Todos: “Assim, ao Rei eterno, imortal, 
invisível, Deus único, honra e glória pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (1 Tm 1.17)

  52 HNC – “Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Honra ao Senhor com os teus bens e com 
as primícias de toda a tua renda; e se 
encherão fartamente os teus celeiros, e 
transbordarão de vinho os teus lagares.” 
(Sl 116. 12; Pv 3.9-10) 

Consagração de vida e bens ao Senhor

  222 HNC – “Mais perto da Cruz”
1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

III – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 8. 14-25  
          Presb. Altair Bazeth

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV - CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o 
Filho de Deus, como grande sumo 
sacerdote que penetrou os céus, 
conservemos firmes a nossa confissão. 
Porque não temos sumo sacerdote que 
não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; antes, foi ele tentado em todas 
as coisas, à nossa semelhança, mas sem 
pecado. Acheguemo-nos, portanto, 
confiadamente, junto ao trono da graça, a 
fim de recebermos misericórdia e 
acharmos graça para socorro em ocasião 
oportuna.” (Hb 4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Cântico: Calmo, Sereno e Tranquilo 

Calmo sereno e tranqüilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.

Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei a vida eterna com Deus.

Ministração do Vinho:

Cântico: Calmo, Sereno e Tranquilo 

Triste foi sua história
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou
Morreu por mim e não hesitou.

Ele é Jesus, meu amigo, 
Meu Senhor, o Salvador
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.

VI - DEDICAÇÃO 

 SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Jesus é a Aliança

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.
Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar;
Hoje Ele te chama para restaurar;

Hoje Ele te chama para dEle derramar!

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“És Jesus meu alimento, o meu pão 
celestial, do mais vero regozijo ele é 

meu manancial.”
(J. law)



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Pai Nosso

Pai nosso nos céus
Santo é o Teu nome
Teu reino buscamos
Tua vontade seja feita

Na terra como é nos céus
Deixe o céu descer

Pois teu é o reino
Teu o poder
Tua é a glória 
Pra sempre amém.

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Louvai ao Senhor, vós todos os 

gentios, louvai-o, todos os povos.”              
(Sl 117.1)

Mulheres: “Porque mui grande é a sua 
misericórdia para conosco, e a fidelidade 
do Senhor subsiste para sempre. Aleluia!” 
(Sl 117. 2)

Homens: “Aleluia! Louvai o nome do Senhor; 
louvai-o, servos do Senhor,” (Sl 135.1)

Dirigente: “Vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.” (Sl 135.2).

Todos: “Louvai ao Senhor, porque o Senhor é 
bom; cantai louvores ao seu nome, porque 
é agradável.” (Sl 135.3). 

Cântico: Digno é o Senhor

Graças eu Te dou Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou ungido do Senhor

Pelos cravos em Suas mãos
Graças eu Te dou, 
Oh! Meu Senhor !
Lavou minha mente e coraão
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão

Digno é o Senhor, 
Sobre o trono está
Soberano, Criador, 
Vou sempre Te adorar

Elevo minhas mãos, 
Ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou,
Digno é o Senhor!

Oração de Adoração

II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor.” (Mt 25. 20-21).



Cântico:  Entrega

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

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

E eu entrego tudo a Ti, 
Tudo a Ti

E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti

Eu canto esta canção
De entrega a Ti, Jesus
E o que o mundo dá
Eu deixo aos pés da cruz

Por conhecer a Ti
Ao Teu nome dar louvor
Sentir Tua alegria
Partilhando Tua dor

E eu entrego tudo a Ti, 
Tudo a Ti...

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÂO

Dirigente: “Não sabes, não ouviste que o 
eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins 
da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não 
se pode esquadrinhar o seu entendimento. 

Faz forte ao cansado e multiplica as forças 
ao que não tem nenhum vigor.”                
(Is 40. 28-29).

Congregação: “Os jovens se cansam e se 
fatigam, e os moços de exaustos caem, 
mas os que esperam no Senhor renovam 
as suas forças, sobem com asas como 
águias, correm e não se cansam, 
c a m i n h a m  e  n ã o  s e  f a t i g a m . ”                   
(Is 40. 30-31)

Motivos de Oração

Cântico:  Não Tenhas Sobre Ti

Não tenhas sobre Ti
Um só cuidado qualquer que seja
Pois um, somente um
Seria muito para Ti

É Meu, somente Meu todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em Mim

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a Mim
Confia de todo o coração
É Meu, somente meu todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em Mim...

Oração Silenciosa 
Oração Audível
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IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 1. 5-11  
                        Presb. André Lima

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...

Mensagem: Rev.Isaías Cavalcanti

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Meu Melhor

Não quero viver pra mim
Quero ter o coração em Ti
Das coisas do Alto quero me encher
Cumprir Teu chamado e Teu querer

Não quero viver pra mim
Ainda há tanto o que fazer
Tantas vidas sem Te conhecer
Quero pra Ti viver

Eu quero dar o meu melhor
Servir-Te aonde eu for
Ainda que na dor
Tu és o meu Senhor

Eu quero dar tudo que sou
Talentos, dons e bens
Cumpra tudo que Tu tens
Planejado pra minha vida, meu Rei!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom 

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

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

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

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

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



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 da carta de Tiago

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

capítulos
1 ao 5 



#aniversariantes da semana

Hoje: , Hanna Christina da Silva Ana Flávia Girardin Pimentel Valmorbida
Medeiros, Maria da Luz Borges Assunção, Therezinha de Jesus Daumas;

Seg 06: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belem Santiago Cavalcanti, 
Marineia das Graças Borges Duarte, Renato Souza da Rocha, Rosane de 
Medeiros Santos;

Ter 07: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Leticia Coelho 
Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino Batista de Lima;

Qua 08: Ana Amelia Thiers de Azambuja, Libna Lucena Nascimento, Marcleide 
Nunes de Souza Sá, Pedro Fortunata de Aleluia Cavalcante;

Qui 09: Mauricio da Silva Brandão;
Sex 10: Carlos Alberto Silva Lima, Débora Louise Simões Gouvêa, Thiago Freitas 

de Souza;
Sáb 11: Ana Cristina Bruno Franzoi, Marilia Villaça Simões de Abreu, Mônica 

Gouveia Fernandes, Oliecy Anselmo Lima, Ricardo Ferreira Borges, 
Diác.Rodrigo da Silva Nobre, Wilma Pereira dos Passos.

#de nascimento
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Hoje: Ricardo Ferreira Borges e Eliane Mendonça da Costa Borges;
Seg 06: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Ronaldo 

Baptista Donald e Maristela Barthô da Silva Donald;
Ter 07: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 

Maciel, Monique Santiago Martins de Lima e Sérgio Ferreira de Lima;
Qua 08: Maria Aparecida Cardoso da Silva e Severino Cardoso da Silva;
Qui 09: Mônica Duarte da Silva e Jorge Alves de Souza, Ana Flávia Girardin 

Pimentel Valmorbida e Decius Valmorbida;
Sex 10: Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e Cecília Vieira Machado da 

Cunha Gonçalves Rodriguez, Fernando Silva Barros e Maria de Lourdes 
Rosa Barros, Christiane Àvila Cordeiro de Medeiros e Carlos Augusto de 
Medeiros Júnior, João Paulo Guimarães D´Assunção e Débora Jardim 
D'assunção; 

Sáb 11: Gilson do Nascimento e Mônica Regina Silveira Loureiro Santos.

"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. 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 (05/09/2021) - 2A - 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. 

Próximo Domingo (12/09/2021) - 3B - Culto das 10h30min: Tiago Trindade, 
Luiz Henrique, Ricardo Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth 
Sabino, Gabriela Santos, Ligia Jardim, Renan Jardim, Matheus Bimbi

Sub Equipe 3A- Culto das 19h: Tiago Trindade, Luiz Henrique, Ricardo 
Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, 
Amanda Casanova, Cátia Cunha, Maria Luisa.

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, Romilda Lemes.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 06: Levitico 19. 9-18 – Sim, quero!
Ter 07: Filipenses 2. 1-11 – Andando na contramão
Qua 08: Provérbios 4. 10-27 – Linhas azuis
Qui 09: Apocalipse 21. 1-5 – Quando sabemos quem ganha
Sex 10: Salmo 23 – Eu não temerei nenhum mal
Sáb 11: 2 Coríntios 4. 16; 5.9 – Melhor do que nunca 
Dom 12: Tiago 3. 1-6 – Dominar a língua

#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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Conheça o seu Senhor
“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a 
sua saída, como a alva, é certa; e Ele a nós virá como a chuva, 

como chuva serôdia que rega a terra”. Oséias 6:3
 Conhecer se origina do latim “Cognoscere” que 
significa aprender a conhecer, procurar saber, reconhecer e do 
grego “Gignoskein” que significa saber. Entre outras definições 
que podemos encontrar, conhecer se refere a estar familiarizado 
com incorporar à memória, experimentar e, a que mais me 
chamou atenção, apreender certa e claramente com a mente ou 
os sentidos.
 O versículo-chave desta reflexão nos convida a 
conhecermos ao Senhor. Com base em seus significados, 
percebemos que conhecer a Deus é algo que se aprende. E tudo 
aquilo sobre o qual precisamos aprender, temos que nos 
esforçar constantemente e ativamente para sabermos mais 
sobre. Entendemos que se temos que nos sentir familiarizados 
com Ele, necessitamos de proximidade. Intimidade. Lembrar 
Dele a todo momento. Experimentá-Lo! Sentir a alegria de estar 
em Sua Presença. Sentir o aconchego dos Seus braços, seja 
qual for a situação.
 Oração, leitura da Palavra e exercício do amor uns 
pelos outros são alguns dos instrumentos para essa dinâmica de 
conhecimento. Pois, como o versículo fala, devemos prosseguir 
nesse caminho, continuamente. Deus é infinito, assim nunca 
poderemos esgotar o que saberemos sobre Ele. Por mais que 
nos esforcemos para conhecê-Lo aqui nesta vida, só O 
conheceremos em parte! Nunca atingiremos um nível adequado 
de conhecimento com nosso raciocínio lógico. Sempre haverá 
mais Dele que se renova dia-a-dia, em sua infinita e ilimitada 
inteligência, criatividade e multiforme graça que ultrapassam o 
entendimento humano.
 Para apreender certa e claramente o conhecimento do 
Senhor com a  mente humana, o ponto de partida é ter a mente 
transformada por Ele. Assim teremos as ferramentas para 
estarmos mais propensos ao entendimento espiritual sobre o 
que Ele quiser nos ensinar. Que possamos prosseguir nesse 
processo de transformação de mente e de conhecimento 
profundo do Pai.

Mayara Lima

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



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

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267
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