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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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“O viver é Cristo...”
"Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 

corações sábios" (Salmos 90.12)
                          Assim como eu, você já deve ter lido em algum lugar por 
aí: “viva como se hoje fosse o último dia da sua vida, porque, meu amigo, 
um dia você vai acertar.”  Bem... se nossa convocação divina será ao som 
das trombetas, com Cristo surgindo sobre as nuvens (o que, às vezes, 
parece estar bem perto) ou se será um singelo chamado entrecortando a 
sinfonia de um dia comum, não sabemos. Apenas sabemos que o “fim 
dos tempos” virá de surpresa, para todos nós. Por isso, precisamos 
vigiar; manter nosso coração alerta contra a maldade que tão de perto nos 
rodeia; contra os pensamentos sombrios como um corvo, que tentam 
fazer ninho sobre nossas cabeças. É preciso perseverar, manter nosso 
espírito atento e vigilante, pronto para o dia em que, enfim, 
encontraremos o nosso Senhor.
                        No fundo, já estamos cientes de tudo o que precisamos 
fazer, não é mesmo? Colocar nossa casa em ordem; não protelar as 
coisas que sabemos que precisamos realizar; aproveitar nosso tempo 
com aqueles que amamos. Corrigir nossa rota, compartilhar o que temos 
com os menos favorecidos. Os filhos de Deus amam a vida, sabem que a 
vida é graça. Um tremendo favor imerecido, uma dádiva que foi 
concedida e que será pedida de volta. Um investimento celestial acerca 
do qual Ele nos pedirá contas. Portanto, não temos tempo a perder.
                     Viver como se você fosse comparecer diante de Deus ainda 
hoje. Todos os dias. Desafiador, não é? Eu também acho. Meu desejo é 
que Ele nos ensine a contar os nossos dias de forma que alcancemos um 
coração sábio, amoroso, prudente, resoluto. Ao ponto de, pela graça de 
Deus, se por acaso alguém nos perguntar sobre como viveríamos caso 
descobríssemos ter apenas mais algumas poucas semanas nesta terra, 
podermos responder: “viveria exatamente como tenho vivido diante 
Dele.” Que o Espírito Santo sustente nosso coração e traga solidez ao 
nosso espírito, para que permaneçamos prosseguindo para o alvo, para 
o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo; na direção inequívoca 
dos braços de nosso amado mestre.
                        Carpe diem, diziam os latinos. Eu acrescento: sim, carpe 
diem – colha alegremente esse dia. Mas, lembre-se de colhê-lo na total 
dependência em Jesus e com os olhos fixos na eternidade, pois em breve 
nós é que seremos colhidos por Ele.  Vivamos, pois, com intensidade e 
com a plena consciência do quão singular e extraordinário é o presente 
que recebemos do alto. Que você possa se maravilhar com as coisas 
simples da vida e com elas tecer uma jornada biográfica extraordinária 
em sua simplicidade, mas, ainda assim, densa e robusta o suficiente para 
cumprir o fim último de toda a criação: glorificar a Deus. Pois a vida, meu 
amigo, é curta... mas não é pequena.

Silvana Floresta

#ump

17 - Boletim Dominical 

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

16 - Boletim Dominical 

#editorialA PALAVRA DA CRUZ! #editorial
“Certamente, a palavra da cruz é loucura 

para os que se perdem, mas para nós, que 
somos salvos, poder de Deus” (1 Co 1. 18)

 A mensagem da Cruz de Cristo é 
controversa.  É loucura para os que se perdem; 
É poder de Deus para os que são salvos!
 O incrédulo vê a Cruz de Cristo como 
tragédia; O crente vê como a providência de 
Deus para a redenção dos eleitos.

“A Cruz apresenta a mais linda 
poesia de amor escrita com o sangue de 

Cristo. Poema redigido no tempo apontando 
para a eternidade!”   (I.C.)

A CRUZ FALA DE MORTE.
 No madeiro, lugar de maldição, 
Cristo levou sobre si as nossas dores; Contraiu 
os nossos pecados, “Ele se fez pecado por 
nós”. Levou toda maldição que pesava sobre 
nós. Assumiu a nossa condenação: Sua morte 
foi vicária, substitutiva. Ele tomou o nosso 
lugar!  Ele morreu a nossa morte! O 1º Adão 
trouxe morte física e espiritual.  O segundo 
Adão, Cristo, Deus e Homem, morreu a nossa 
morte e promoveu a morte da morte.  O 
Apóstolo Paulo declara enfaticamente:  “E, 
quando este corpo corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir 
de imortalidade, então, se cumprirá a palavra 
que está escrita:  “Tragada foi a morte pela 
vitória.” (1 Co 15. 54)  A morte não tem limites 
humanos. Só foi vencida por Cristo, o Filho de 
Deus!

A CRUZ FALA DE VIDA!
 A vida de Cristo substituiu a nossa 
vida no sacrifício cruento (com derramamento 
de sangue). Sua vida preciosa foi oferecida em 
“resgate” pela nossa. Ele nos comprou com 
sua vida e nos adquiriu com a sua morte 

sacrificial!
 Satisfez à justiça divina e nos deu 
vida Nele.  Vida que brotou da sua morte 
porque Ele é a fonte da vida.
 Jesus afirmou: “...Eu sou a 
ressurreição e a vida.  Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá” (Jo 11. 25)
 A cruz vazia e o túmulo vazio atestam 
sua ressurreição, garantia da ressurreição dos 
eleitos. Cristo vive, e nós vivemos Nele!

A CRUZ, NO TEMPO, APONTA PARA A 
ETERNIDADE.
 A cruz foi erigida na terra, mas a sua 
haste principal apontava para o céu.  O 
madeiro foi erguido no tempo, mas estendia-
se para a eternidade!  Mostrava o Amor de 
Deus intenso, em expiação ilimitada, trazendo 
perdão, salvação e vida eterna aos eleitos!
 Pela Cruz de Cristo, por sua obra 
redentora, fomos justificados pela fé; 
adotados como filhos de Deus por amor e 
seremos glorificados na ressurreição.  
Viveremos eternamente na presença de Deus e 
para Ele!

Por isso nós cantamos:
“Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
  (G. Bennard – 266 – HNC)

Ame a Cruz de Cristo!
Anuncie a mensagem da Cruz!
Fale da Cruz vazia!
Anuncie o Cristo redivivo!
 

Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 “Dúnamis, a esperança em 

movimento.”

19h:  Sem. Jerson Costa Ferreira Neto

«Mãos à Obra, a alegria da 

matutidade cristã"
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

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.

Próximo Domingo (19/09/2021) - 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 1B- 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

#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, Romilda Lemes, Presb. Guilherme Simon, Carlos 
Simon e Miguel Simon, Lenira Simões,  João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Thalita Albuquerque.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 13: Provérbios 16.1-9 - Tudo que você faz
Ter 14: João 12.37-43 - Seja qual for o custo
Qua 15: Efésios 4.1-6 - Unidade
Qui 16: Provérbios 26.4-12 - Não alimente as provocações
Sex 17: Gálatas 3.23-29 - Mais que a água
Sáb 18: 1 Pedro 5.8-10 - Vire e corra
Dom 19: Mateus 6.25-32 - Sentindo-se pequeno

#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)

Ecos da Catedral
 "E todos os dias acrescentava o 
Senhor à igreja aqueles que se haviam de 
salvar." Atos 2:47. Evangelismo é um dos 
pilares dos nossos ECOS. Em nossas 
reuniões temos a oportunidade de 
apresentar o Evangelho e como vivê-lo. 
Faça parte e convide um amigo para 
conhecer nossas reuniões. Nosso contato é 
21 - 98193.9584.

Rev. Isaías Cavalcanti: Pregando na 
Igreja da Ilha do Governador.
 Hoje, pela manhã, celebrando o 
73º aniversário de organização eclesiástica, 
o Rev. Isaías Cavalcanti está pregando na 
Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador, 
pastoreada pelo Rev. Antônio José. 
Parabéns à Igreja e ao seu Pastor! 

No 4o com Deus - AGENDE-SE!!
 "Traze o povo que, ainda que tem 
olhos, é cego e surdo, ainda que tem 
ouvidos". (Isaías 43.8).
 "Mas, se houver dano grave, então, 
darás vida por vida, olho por olho, dente por 
dente, mão por mão, pé por pé, queimadura 
por queimadura, ferimento por ferimento, 
golpe por golpe. (Êxodo 21. 23-25). 
 No dia 26/09 às 17h, prepare-se 
para uma experiência diferente, LIGA DA 
INJUSTIÇA com o Pastor Renato Porpino, 
agora também pelo Facebook: "Quarto 
Com-Deus" (exatamente assim!) e pelo 
nosso canal do YouTube: "No 4o com Deus, 
o melhor lugar para se estar." 

Assembleia Geral Extraordinária para 
Eleição de Presbíteros
 O Conselho da Igreja, cumprindo 
sua atribuição espiritual, administrativa e 
constitucional, conforme o artigo 9º, §1º, 
alínea "a" da CI/IPB, convoca à Igreja para 
r e u n i r- s e  e m  A s s e m b l e i a  G e r a l  
Extraordinária (AGE), no dia 3 de outubro de 
2021, às 9h30min, para à eleição de 5 
(cinco) presbíteros. A abertura da AGE dar-
se-á às 9h30min, seguindo-se a votação até 
às 19h15min, sem interrupção. O término 
da AGE acontecerá no encerramento do 
Culto Vespertino, às 21h. Desde já, estejam 
em oração pelos candidatos. Eleição é obra 
de Deus! A escolha é ato humano sob a 
iluminação do Espírito Santo! 

Adalberto Rodrigues Guerra convocado à presença do Pai Celeste
 Aos 88 anos, faleceu no dia 08 de setembro de 2021. Era casado 
com Eda Nunes Guerra, deixa uma filha: Ana Beatriz Guerra. Fez sua 
Profissão de Fé em 09/05/1955, com o Rev. Galdino Moreira, na IP do 
Riachuelo. É membro da Catedral desde 18 de dezembro de 1997. 
 A Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu no dia 09, oficiada pelo Rev. Renato 
Porpino e Rev. André Albuquerque.
 O nosso irmão Adalberto Guerra viveu intensamente a sua fé, sendo fiel e 
dedicado ao Senhor. Que o Senhor console e conforte a família nesse momento de 
saudade. "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos." (Sl 116.15)



#aniversariantes da semana

Hoje: Jorge Ferreira Dias, Leila Santos Sôlha de Freitas, Maria Lilia Reis da Silva, 
Miriam Rute Costa Serafim.

Seg 13: Diác. Amaro Soares Barbosa, Ana Raquel de Mello Chaves, Nancy Marques.
Ter 14: Anna Luiza Da Rocha Torrão, Breno Bittencourt D`Oliveira, Euci de Brito Borges 

Almeida, Francisco Antonio Cincura de Jesus Ripardo, Márcia de Carvalho Silva 
Pinto, Maria de Lourdes Andrade da Costa Nascimento, Matheus Lins da Silva 
Marinho, Thais Oliveira da Silva Araújo, Vanessa Pinto Moreira Silva Conceição.

Qua 15: Kédma de Oliveira Silva, Manuela Agraciada Gama Paraíba de Souza, Márcia 
Cristina Epifânio Filipe, Maria Barros Lima, Mariana Gomes de Lima Grajauskas, 
Martha Tomaz de Oliveira.

Qui 16: Antonio Chiu Pan Wong, Caroline Curcio Barbosa Ramos, Raphael Henrique 
Tavares Braga da Costa, Valentina Freitas Pereira. 

Sex 17: Alexandre Perrone de Mesquita, Gicela Salgado da Silva, José Luiz de Oliveira 
Alves, Marcos Antonio dos Santos, Sandra Regina Mendes de Oliveira.

Sáb 18: Lucas Araujo Werner, Maria Clara Bruno Thedim,  Miguel de Carvalho Simon, 
Nair Annis Fernandez, Tiago Lopes Cabrial 

#de nascimento
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Hoje: Ana Olimpia Maia dos Santos Camboim e Aldemiro Camboim de Sá, Joyce 
Costa Sales e Raphael Martins Rodrigues.

Seg 13: Luiz Oscar Falqueto e Renata Rodrigues Pinto Falqueto, Guilherme 
Miranda de Freitas e Maria Carolina Martins Mynssen Miranda de Freita.

Ter 14: Presb. Luís Alberto Rodrigues Santos e Cláudia Figueiredo de Castro 
Freitas Santos, José Maurício Chaves Cordeiro e Daniela Marques Aubert.

Qua 15: Nilo Louro e Leda Machado Louro, Claudia Cristina da Fonseca Rêgo 
Cláudio Lessa Rêgo.

Qui 16: Presb. Renan Jardim de Souza e Ligia Gonçalves Pôlo Jardim de Souza, 
Jorge Ferreira Dias e Eliana Negreiros do Rosario, Jorge Antonio Chaves 
Glaucia Maria Alvarenga de Araújo, Diác. José da Silva de Abreu e Daniele Silva 
Abreu.

Sex 17: José de Arimatea de Araujo Rodrigues e Lidice Rocha Rodrigues, Enisio 
Mendonça Macrini e Celina Angela Faria Costa Macrini. 

Sáb 18: Ana Maria Nunes Batista Esteves e Marcelo Gomes Esteves, Marcelo 
Martins Cruz e Laís de Souza Argôlo, Luciana Rodrigues Delgado Costa Queiroz 
e Elias de Oliveira Queiroz, Thiago Amaral Lourenço e Renata Rente Nunes.

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

#de casamento Cleantho Fialho Viana - Um súdito do Reino convocado à Glória 
Celeste!
 Aos 94 anos, faleceu no dia 5 de setembro de 2021, na cidade 
do Recife-PE, onde residia. Crente desde a infância, de uma família 
tradicional evangélica, era membro da Catedral Presbiteriana do Rio 
desde 7 de Abril de 2004. Na área profissional, era geólogo, dentista, 
professor e trabalhou na Petrobrás. Era casado com Alayde Gouveia Machado Fialho 
Viana. Deixa da primeira núpcias, um filho, uma filha e uma neta.
 Um homem de cultura e piedade, servo de Deus, consagrado e fiel ao Senhor, 
uma vida que glorificou a Deus! O culto de gratidão a Deus por sua vida e fé, aconteceu no 
dia 6 de setembro de 2021, na Igreja Batista da Capunga, no bairro da Boa Vista, Recife-PE, 
com a ministração do pastor Benevando Farias.
 Que o Deus de toda consolação, com Sua presença e paz, conforte o coração da 
família, “Família Bendita do Senhor” 
 “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)

Presb. Manoel da Silva Sobrinho - Aprovado e convocado 
ao Reino dos Céus
 Aos 92 anos, no dia 09 de setembro de 2021, nosso querido 
irmão Manoel Sobrinho dormiu no Senhor, após receber 
aprovação divina da sua caminhada cristã. Homem de fé, 
ajudou a plantar 2 Igrejas Cristãs Evangélicas, era Presbítero 
em disponibilidade e membro da Catedral Presbiteriana do Rio 
de Janeiro desde 20/08/2000. Servo de Deus fiel e consagrado 

ao Senhor. Pai de Margarete Rose Brandão Silva, Elizabeth Rose Brandão Silva Correia, 
Franz Fernandes Silva (falecido), Ricardo Fernandes Silva, sogro do Presb. Paulo Raposo, 
avô do Diác. Adolfo Correia e . A Cremação aconteceu no dia 10 de  Raquel Rose Correia.
setembro de 2021.
 Agradecemos a Deus pela vida, fé e testemunho cristão. Que o Senhor console a 
família com Sua presença e graça. 

"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, 
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas 

fadigas, pois as suas obras os acompanham." (Ap 14.13)



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 – A Diretoria da Junta 
Diaconal decide alterar a data da Reunião 
Ordinária para próxima segunda-feira, dia 
13/09/2021,  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 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,  com e isto a JD faz
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 

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.

Contribuição anual!  (Per Capita) – Chegou 
a hora de contribuir.  Valor R$ 33,00.  Você 
que é sócia da SAF tem esse compromisso 
anualmente. Envie para a sua coordenadora até 
o final de outubro.

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.

#sociedades
e ministérios
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A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
E nada vencerá Seu grande amor.
Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou!
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre Exaltado É!
Pra sempre Adorado É!
Pra sempre Ele vive!
Ressuscitou!Ressuscitou!

Cantamos Aleluia,
O Cordeiro venceu...

Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Tremenda Graça

Que quebra o jugo do meu pecado,
Tão mais forte, é o meu amado,
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis.

Que treme a terra, com trovão santo,
Eu o admiro, desejo tanto
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis.

Oh! que Tremenda Graça!
Oh! que infalível amor!
Tomou o meu lugar,
A minha cruz levou.
Entregou sua vida,
Estou liberto enfim! 
Jesus, eu canto pelo que fez por mim.

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

Governa o mundo com a Sua justiça.
És como o sol, Tua face brilha!
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Oh! que Tremenda Graça!

Digno é o Cordeiro de Deus!
Digno é o Rei que a morte venceu

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



Reuniões Departamentais – Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu 
departamento e participe. Reuniões feitas pela 
plataforma Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir 
a Palavra e rever as amigas. Uma tarde edificante.

Depto. Ebenezer – Reunião dia 15 de 
setembro às 14h30min pelo Zoom.

Depto Ruth Pinho – Reunião dia 18 de 
setembro, às 15h. pelo Zoom

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 – Vagas completas! Mas ainda 
vale fila de espera. Os dias 22, 23 e 24 de 
outubro de 2021 estão reservados para 
estarmos no Hotel Atlântico Búzios para o nosso 
reencontro. O preletor será o Dr. Roberto Aylmer. 
Se por ventura você não fez sua inscrição e ainda 
pensa em participar, procure a Diretoria para a 
l i s ta  de  espera .  Será  marav i lhoso  
compartilharmos este final de semana juntos!  
Convidamos a todos os encontreiros a estarem 
em oração por este programação!

Família com Propósito – Coloque na agenda 
o dia 14/09, às 20h, para participar da nossa 
reunião remota pelo aplicativo Zoom. Nossa 
querida encontreira Elaine da Silva Bezerra será 
a mensageira. Elaine, seu esposo Alan, assim 
como outros irmãos da Assembléia de Deus de 
Campo Grande são grandes auxiliadores em 
nossos Encontros no AVB. Será uma grande 
alegria poder rever estes irmãos! O link de 
acesso será divulgado pelo nosso grupo de 
WhatsApp. Não falte!

Aniversário de Bodas – O encontro de casais 
se alegra com vocês e felicita por mais esta 
conquista! Aliança renovada na presença de 
Deus! Que a realização a dois seja sempre um 
presente de Deus em suas vidas!
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Estás aqui tocando os corações.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui curando multidões.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui restaurando corações.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui transformando histórias.
Te adorarei! Te adorarei!

Meu Deus é Deus de milagres, 
Deus de promessas

Enxuga as lágrimas, restaura os corações,
Tu és a resposta, Jesus!

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 1. 12-18  
                        Presb. Assuero Silva

Cântico: Teu Melhor

Pai, Tu és fiel eu creio em Ti,
Teus caminhos e Teu Santo agir,
Deus presente sempre a me guardar.
Quem sou eu para poder questionar,
Dos teus planos, como duvidar? 
Eu nada posso além de confiar.

A minha fé e o meu amor firmei,
Descansarei e confiarei em Ti.

Mesmo se meus olhos não vêem,
Tu és Deus.
Sei que tens o melhor para mim,
E mesmo se as lágrimas me detêm,

Tu és Deus.
Este é o Teu melhor para mim!

Pai, me ensina a Te enxergar,
A crer que no controle Tu estás
E o sofrimento nunca é em vão.
És eternidade, viva em mim,
Certeza de que não perecerei no fim,
Há esperança em meu coração!

Pois nada foge dos planos Teus, Senhor,
Descansarei e confiarei em Ti!

Mesmo se meus olhos não vêem,
Tu és Deus.

Mesmo se o sol parar de brilhar,
Se a chuva não fizer brotar,
Se meu plano se arruinar,
Se meu corpo em doença sofrer,
Se por Ti eu tiver de morrer,
Tua vontade se cumpre em meu ser!

Mensagem: Sem. Jérson Costa Ferreira Neto 

V – ATO DE DEDICAÇÃO 

Cântico: Pra Sempre

O Universo chora, o sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador.
Seu corpo lá na Cruz,
Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou.

Deus Pai o abandonou,
Cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi.



UPH - União Presbiteriana de Homens

Na semana passada fizemos a nossa reunião de 
oração pelo grupo da UPH-Rio, no Telegram. 
Este app atendeu muito bem as nossas 
expectativas! A próxima reunião da UPH, na 
semana que vem, também será por lá. 
Lembrando que é necessário ter uma conta no 
Telegram.

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

Nossos encontros presenciais voltaram: todos 
os domingos, às 18h, no salão Álvaro 
Reis.Contamos com a presença de vocês!!

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 as inscrições também podem ser feitas 
com qualquer membro da diretoria.

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

Movimento Oásis

Devocional - Convidamos você a participar da 
nossa devocional, hoje dia 12/09, às 
16h30min. O preletor será o Sem. Vinicius 
Ramos, os louvores serão conduzidos pela 
irmã Cintia Fortunato. Acesso pelo link: 
https://us06web.zoom.us/j/98587459244 
pelo aplicativo do Zoom. Ore, divulgue e 
participe! 

Curso “História dos Hebreus” -  No próximo 
dia 13/09 teremos a continuidade do curso 
com o nosso mentor Rev. André Albuquerque. 
Você é nosso convidado especial. Acesso pelo 
link:
https://us06web.zoom.us/j/97812934651 
pelo aplicativo do Zoom.   

Agenda setembro

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

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

#sociedades e ministérios
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II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Bíblica:
Dirigente: “Ao cair da tarde, vieram os 

discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar 
é deserto, e vai adiantada a hora; despede, 
pois, as multidões para que, indo pelas 
aldeias, comprem para si o que comer. 
Jesus, porém, lhes disse: Não precisam 
retirar-se; dai-lhes, vós mesmos, de 
comer.” (Mt 14. 15-16).

Congregação: “Mas eles responderam: Não 
temos aqui senão cinco pães e dois peixes. 
En t ão ,  e l e  d i sse :  Tr a ze i -mos . ”                        
(Mt 14. 17-18).

Todos: “E, tendo mandado que a multidão se 
assentasse sobre a relva, tomando os 
cinco pães e os dois peixes, erguendo os 
olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo 
partido os pães, deu-os aos discípulos, e 
estes, às multidões. Todos comeram e se 
fartaram; e dos pedaços que sobejaram 
recolheram ainda doze cestos cheios.”    
(Mt 14. 19-20).

Cântico:  Me Derramar

Eis-me aqui outra vez,
Diante de Ti abro meu coração.
Meu clamor Tu escutas
E fazes cair as barreiras em mim.

És fiel, Senhor, e dizes
Palavras de amor e esperança sem fim.
Ao sentir o Teu toque,
Por Tua bondade libertas meu ser,
No calor deste lugar.
Eu venho ...

Me derramar, dizer que Te amo.
Me derramar, dizer Te preciso.
Me derramar, dizer que sou grato.
Me derramar, dizer que És formoso!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÂO

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa 
alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças.” (Fp 4.6).

Congregação: “E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” 
(Fp 4.7)

Motivos de Oração

Cântico:  Caminho no Deserto

Estás aqui movendo entre nós.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui mudando destinos.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui operando milagres.
Te adorarei! Te adorarei!
Estás aqui transformando nossas vidas.
Te adorarei! Te adorarei!

Meu Deus é Deus de milagres, 
Deus de promessas.
Caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus, Esse é quem Tu és!
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https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
mailto:mail(diretoriaupario@gmail.com)
https://us06web.zoom.us/j/98587459244
https://us06web.zoom.us/j/97812934651


#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Reina em Mim

Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol;
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim.

Reina em mim com Teu poder,
Sobre a escuridão,
Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou,
Vem reinar em mim, Senhor!

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui,
Vem reinar de novo em mim.

Reina em mim com Teu poder,
Sobre a escuridão,
Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou,
Vem reinar em mim, Senhor!

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor, 

todas as terras.” (Sl 100.1).

Mulheres: “Servi ao Senhor com alegria, 
apresentai-vos diante dele com cântico.” 
(Sl 100. 2)

Homens: “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele 
quem nos fez, e dele somos; somos o seu 
povo e rebanho do seu pastoreio.”            
(Sl 100.3)

Dirigente: “Entrai por suas portas com ações 
de graças e nos seus átrios, com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 
nome.” (Sl 100.4).

Todos: “Porque o Senhor é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua fidelidade.”            
(Sl 100.5). 

Cântico: Jesus, em Tua Presença - 
Ao Único

Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui,
Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti,
Pois um dia 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 outrora apagada,
Agora brilha e cada dia brilha mais.

Só pra te adorar e fazer Teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui!

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele, ministramos o louvor.

Exaltamos a Ti, ó rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a ti!

Oração de Adoração
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico 

novo, cantai ao Senhor, todas as terras.” 
(Sl 96.1)

Mulheres: “Cantai ao Senhor, bendizei o seu 
nome; proclamai a sua salvação, dia após 
dia.” (Sl 96.2)

Homens: “Anunciai entre as nações a sua 
glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas.” (Sl 96.3)

Dirigente: “Porque grande é o Senhor e mui 
digno de ser louvado, temível mais que 
todos os deuses.” (Sl 96.4)

Todos: “Porque todos os deuses dos povos 
não passam de ídolos; o Senhor, porém, 
fez os céus. Alegrai-vos no Senhor, ó 
justos, e dai louvores ao seu santo nome.” 
(Sl 96. 5; Sl 97.12)

  27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

 GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
casa do Tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida. 
Cada um contribua segundo tiver 
proposto no coração, não com tristeza ou 
por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria.” (Ml 3.10;                   
2 Co 9.7). 

Consagração de vida e bens ao Senhor

164 HNC – “Nome Precioso.”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO DA 
PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 8. 26 - 40 
           Presb. Denilson Sevilha

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema: da Série: 
“Dunamis, a Esperança em Movimento.”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
IV - CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (1 Co 11. 28 – 29)

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: “Jesus, em Tua Presença”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti;
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai. (Bis)

O véu que separava, já não separa mais.
A luz outrora apagada, agora brilha,
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui! (bis)

Ministração do Vinho:
Cântico: “Há momentos”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós. 

Foi no Calvário, que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.   

Aqui no mundo, as desilusões são tantas, 
Mas existe uma esperança? (bis)
É que Cristo vai voltar!  

VI - DEDICAÇÃO 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE

“Jesus Cristo é o criador, e não uma criatura; e, nessa qualidade, 
é infinito, e não finito, é divino, e não humano; é Deus, e não homem! 

(James Douglas) 


