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#editorialENQUANTO O SENHOR NÃO VEM! #editorial
 “Mas a respeito daquele dia e hora ninguém 
sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, 

senão o Pai.  Pois assim como foi nos dias de 
Noé, assim será também a vinda do Filho do 
Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não 
sabem em que dia virá o Senhor de vocês.” 

(Mt 24. 36, 37, 42)
 A volta de Cristo será um evento 
marcante, glorioso e de data não conhecida pela 
humanidade. O poeta sacro, Salomão Ginsburg, 
declara:

"Cristo em breve do céu virá,
Pois prometeu e não tardará.
Oh! Que alegria, que glória será,
Quando Jesus regressar!"
Cristo não tarda, não tarda em vir... "
(296 - HNC)

A vigilância requer discernimento quanto ao 
"tempo do fim."
 Não sabemos o dia em que o Senhor 
virá, mas sabemos que Ele voltará e isso pode 
acontecer a qualquer momento.  O Maranata 
Glorioso está prestes a acontecer.  A agenda de 
Deus não é conhecida dos eleitos, o evento da 
Parusia sim.  É preciso discernir o tempo do fim.  
Alguns sinais se cumpriram, outros estão se 
cumprindo, e outros ainda serão cumpridos.  Já 
se passaram mais de vinte séculos quando foi 
feita a promessa da segunda vinda de Cristo, e 
agora já estamos bem mais próximos do seu 
cumprimento.  Agucemos os sentidos 
espirituais, pois o fim está próximo!

 A vigilância pressupõe a prática de 
oração e jejum na santificação da vida.
 A nossa vida devocional deve estar em 
dia.  Devemos orar sempre, estabelecendo 
comunhão permanente com o Senhor. 
 A oração deve ocupar a nossa "agenda 
diária", cumprindo a determinação divina: "Orai 

sem cessar." "Orai e vigiai para que não entreis 
em tentação."  Quem está aguardando a iminente 
volta de Cristo, deve ler diariamente a Sua 
Palavra, meditar nela, conhecer a vontade 
específica de Deus para a vida, santificar-se e 
consagrar-se ao Senhor!

A vigilância exige amor total e fidelidade em 
tudo..." 
"Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida." 
(Ap 2.10b)
 A fidelidade a Deus, em todas as áreas 
da vida, deve ser uma marca indiscutível na vida 
do cristão.  O seu amor a Deus não pode esfriar, 
o seu coração não pode estar dividido. É 
necessário amar a Deus acima de tudo e amar a 
Cristo em qualquer circunstância.  O amor não 
pode se tornar "rotina religiosa."  Deve ser um 
amor profundo, constante, intenso, fervoroso e 
até sacrificial.  É um amor que se doa inteiro ao 
Salvador!  É um amor sem reservas!

A vigilância propõe anunciar o evangelho do 
reino eterno.
 Há sinais que precedem a volta de 
Cristo, o sinal missiológico é um deles: "E será 
pregado este evangelho do Reino por todo o 
mundo, para testemunho a todas as nações. 
Então virá o fim." (Mt 24. 14)
 Quando o evangelho for pregado a 
todas as nações, povos, etnias, tribos etc., até 
"aos confins da terra, o Senhor virá buscar a sua 
Igreja, pois a sua missão já foi cumprida no 
tempo, chegou a hora da Igreja tornar-se 
"triunfante", tornando-se parte do reino eterno 
de Deus, em Glória, Santidade e Perfeição! A 
hora de viver o "para sempre de Deus."
 "Vivamos hoje como se Cristo 
voltasse amanhã!"

Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar



#notícias gerais

Assembleia Geral Extraordinária para 
Eleição de Presbíteros 
 O Conselho da Igreja, cumprindo 
sua atribuição espiritual, administrativa e 
constitucional, conforme o artigo 9º, 
paragrafo 1º, alínea “a” da CI/IPB, convoca a 
Igreja para reunir-se em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), no dia 3 de outubro de 
2021, às 09h30min, para eleição de 5 
(cinco) presbíteros, indicando, para 
concorrer à eleição, os irmãos: 

1 - Altair Lauro Bazeth (Reeleição); 
2 - Carlos Roberto Soares (Reeleição); 
3 -Charles Mattos dos Santos (Eleição); 
4 - Helio Boechat Leite (Eleição); 
5 - Johannes Carl Gaiser (Reeleição); 
6 -Newton Alvarez Rodriguez Filho (Reeleição); 
7 - Raul Martins de Vargas Filho (Eleição); 
8 – Sérgio Dias dos Santos (Eleição).

 O Conselho indica o Presb. Peter 
Walkter Tenney à Assembleia, para a 
concessão do título de emerência, após 
mais de 25 anos no exercício do 
presbiterato. 
 Os 5 (cinco) candidatos eleitos, 
serão os 5 mais votados, após alcançarem o 
quórum da AGE.
 A abertura da AGE dar-se-á, às 
9h30min, seguindo-se a votação até 
1 9 h 1 5 m i n ,  s e m  i n t e r r u p ç ã o .  O  
encerramento da AGE acontecerá por 
ocasião do término do Culto Vespertino, às 
21h. Ore pelos candidatos e vote sob a 
orientação de Deus.
Obs.: o Presb. Roberto Correia, emérito e 
com mandato vencendo no final do ano, por 
questão de foro íntimo, não desejou 
concorrer a mais um mandato.   

EBD - Catedral
 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 
E- mail: ebd@catedralrio.org.br                                                                                                       
Superintendência da EBD

Assembleia Geral Extraordinária da 
Igreja
 Reunir-se-á hoje (19/09/2021), às 
12h15min (após o Culto Matutino), em 2ª 
convocação, constando em sua pauta o 
seguinte: 1 - Sancionar o novo estatuto da 
igreja aprovado pelo Presbitério. Sua 
presença, como membro da igreja 
(comungante e civilmente capaz)  é 
importante nesta Assembleia. Ore e 
participe!

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 
cristã, numa perspectiva Bíblico- 
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



No 4o com Deus – POSTERGADO
 "Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo 
o seu propósito". Rm 8.28.
 Nada acontece por acaso ou sem a 
anuência e controle soberano do Senhor. 
Diante disso, o "No 4o com Deus" do dia 26 
SETEMBRO DE 2021, com o tema "LIGA DA 
INJUSTIÇA", cujo convidado é o Pastor 
Renato Porpino, será POSTERGADO para o 
quinto domingo de OUTUBRO: o LIGA DA 
INJUSTIÇA será no dia  31 OUTUBRO 
2021, às 17h.  Esta mudança se deve à 
complexidade do projeto.
 Guarde no seu coração a nova data 
e excepcionalmente em OUTUBRO o "No 4o 
com Deus" será um "No 5o com Deus". O 
Senhor nos capacitará, como sempre fez 
aos seus, desde a fundação do mundo. 
Lembre-se que agora também poderá ver 
pelo FACEBOOK e pelo YOUTUBE. Aguarde 
maiores detalhes pelas Redes Sociais e pelo 
Boletim. "No 4o com Deus, o melhor lugar 

Novos Membros serão recebidos
 Em seu crescimento como 

organismo espiritual vivo, nossa igreja 
receberá mais 4 novos membros, neste 
domingo, à comunhão da Igreja: Francisco 
Maciel Feitosa (Profissão de Fé e Batismo); 
Maria Cheila Barbosa Feitosa  (Profissão de 
Fé e Batismo); João Pedro Maciel Barbosa 
(Batismo Infantil); Alice Maciel Barbosa 
(Batismo Infantil). Bem-vindos à família 
Catedral!

Férias Pastorais
 O Rev. Isaías Cavalcanti desfruta 
de férias, justas e merecidas, no período de 
20 a 30 de setembro. É tempo de descanso 
para refazer as forças. Ore por ele e por sua 
família!

Secretaria do Trabalho Masculino do 
Presbitério do Redentor.
 Foi organizada ontem, em nossa 
Igreja, e o Rev. Isaías Cavalcanti é o  
secretário. O Rev. Renato foi o pregador, 
Ilem Vargas cuidou da Música. Elegemos 
sua 1ª Diretoria. As igrejas e a nossa 
Congregação enviaram representantes. Ore 
pelos homens! Junte-se a nós! 

Kédma de Oliveira Silva completou 80 
anos.
 Na última quarta-feira, dia 15 de 
setembro, nossa irmã Kédma Oliveira 
completou 80 anos na presença de Deus e 
junto aos seus familiares. Ela é mãe do 
Presb. Assuero e de seu irmão Abimael 
Filho. É avó de Bella, Milla e Otto.

Parabéns Hélida, querida!
 Dia 20 de setembro é dia de alegria, gratidão a Deus e celebração pela sua 
vida. Vida preciosa que amamos e admiramos muito! Receba nossos abraços cheios 
de carinho nesta data. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida e 
família. Feliz aniversário! Comissão de Comemorações   



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal

Reunião de Oração - Na próxima segunda-feira, 
dia 20/09/2021, 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 isso é feito pela 
JD com todo zelo e amor pela sua vida. 
Contamos com a compreensão, apoio e 
respeito de nossa igreja no cumprimento de 
nossa missão. Lembrando que o uso de 
máscara cobrindo boca e nariz é obrigatório 
durante todo o culto!
 
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião Plenária Presencial -  Dia  7 de 
outubro às 14h30min. Será uma bênção. 
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.

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

#sociedades
e ministérios

4 - Boletim Dominical 



Depto Helen Simonton – Reunião dia 22/08, 
às 15h pelo Zoom.

Vigiai e Perseverai  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)

“Família com Propósito” – Aconteceu na 
última terça-feira, nossa reunião de forma 
virtual com a palavra encorajadora de nossa 
encontreira Elaine Bezerra da Assembleia de 

Deus em Campo Grande. Foi uma bênção. 
Esteja conosco na próxima!

Reunião mensal – No próximo dia 28/09, às 
20 horas, teremos nossa reunião presencial 
aqui no templo da Catedral Presbiteriana do 
Rio de Janeiro. O preletor será o Rev. Ivo 
Mozart, pastor da Igreja Presbiteriana do Méier.

XXIV RECCC – Os dias 22, 23 e 24 de outubro 
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 
lista de espera. Contamos com a oração de 
todos os encontreiros por esta programação!

Aniversário de Bodas – Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muita felicidade, amor, harmonia e paz! 
Feliz aniversário de casamento!

5 - Boletim Dominical 



UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje é o terceiro domingo de setembro; 
teremos nossa reunião devocional da UPH, às 
17h30min, pelo Telegram. Nosso conselheiro, 
Pb. Carlos Roberto Soares, nos abençoará com 
uma palavra de edificação!

Grupo da UPH-Rio no Telegram:  
https://t.me/uph_rio
Chat de video do grupo: 
https://t.me/uph_rio?voicechat
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 Adolescentes

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizados 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.

Acompanhe-nos em nossas redes sociais para 
ficar por dentro de todas as nossas 
programações. 
Instagram (upa.rio), Facebook (UPA - Rio) 
ou email( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional – Registramos nossa gratidão aos 
irmãos que participaram da devocional do 
último dia 12/09, bem como ao Sem. Vinicius 
Ramos, pela palavra ministrada, e à irmã Cintia 
Fortunato pela condução dos louvores. Deus 
os abençoe.

Curso “História dos Hebreus”- Estamos 
chegando à reta final do curso. Você é  
convidado para estar conosco no próximo dia 
2 0 / 0 9 .  A c e s s o  p e l o  l i n k :  
https://us06web.zoom.us/j/84385869753 
pelo aplicativo do Zoom. Ore, divulgue e 
participe!

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

#sociedades e ministérios
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Eleição de Presbítero – Instrução à Igreja.

4 – O Presbítero deve cuidar da vida espiritual dos membros da 

Igreja; 
 “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes 

façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo,  em nome do Senhor. E a 
oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tg 5.14 – 15)

5 – Qualificações do Presbítero. 
 “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra 

almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo 
de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para 
ensinar; não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de 
contendas, não avarento; e que governe bem a própria casa, criando os 
filhos sob disciplina, com todo o respeito (pois, se alguém não sabe 
governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?); não seja 
neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação 
do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho 
dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.”                        
(1 Tm 3.1-7)

6 – Atribuições Constitucionais. 
 “O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por este 

eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, 
exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que 
pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso 
eleito ou designado.”  (Art.50 – CI/IPB). 



8 - Boletim Dominical 

Prelúdio

 I – ADORAÇÃO -  

 EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus! Cantarei e entoarei louvores de toda 
a minha alma.” (Sl 108.1)

Mulheres: “Despertai, saltério e harpa! 
Quero acordar a alva.” (Sl 108.2)

Homens: “Render-te-ei graças entre os 
povos, ó Senhor! Cantar-te-ei louvores 
entre as nações.” (Sl 108.3)

Dirigente: “Porque acima dos céus se eleva a 
tua misericórdia, e a tua fidelidade, para 
além das nuvens.” (Sl 108.4)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; 
e em toda a terra esplenda a tua glória”                
(Sl 108.5)

   28 HNC – “Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO - 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Da multidão dos que 
creram era um o coração e a alma. 
Ninguém considerava exclusivamente sua 
nem uma das coisas que possuía; tudo, 
porém, lhes era comum. Pois nenhum 
necessitado havia entre eles, porquanto os 

que possuíam terras ou casas, vendendo-
as, traziam os valores correspondentes e 
depositavam aos pés dos apóstolos; 
então, se distribuía a qualquer um à 
medida que alguém tinha necessidade.” 
(At 4. 32, 34-35). 

Consagração de vida e bens ao Senhor

221 HNC – “Um Vaso de Bênção”
1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III – CONTRIÇÃO - 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
e me buscar, e se converter dos seus maus 
caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra. Estarão abertos os meus olhos e 
atentos os meus ouvidos à oração que se 
fizer neste lugar.” (2 Cr 7. 14-15)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV - EDIFICAÇÃO - 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 9. 1-9 
           Presb. Iaco Lobo

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema: da Série: 
“Dúnamis, a Esperança 

em Movimento.”

V –DEDICAÇÃO - 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Coração Regenerado

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado, 
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
 

Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo, e assim bem ajustados,
Totalmente ligados, 
Unidos, vivendo em amor.
Uma família sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor.

Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo.
Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Deus escreve com uma caneta que nunca borra; fala 
com uma linguagem que nunca tergiversa (sem evasiva); 

age com uma mão que nunca falha.” (Eleanor Doan) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Alfa e Ômega 

Não há outro como Tu, Soberano e fiel.
Não há outro como Tu, Reina sobre a terra e céu. 

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 como Tu... 

És o Alfa e Ômega, Início e Fim... 2x

Alfa e Ômega, Início e Fim.
Tudo pra mim, Tudo pra mim.   4x 

És o Alfa e Ômega, Início e Fim... 2x

 I – ADORAÇÃO AO SALVADOR

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: Jesus, Filho de Deus

Deixou os céus para me encontrar, 
Aqui não é o Seu lugar.
Um amor assim o mundo não conheceu!
Naquela cruz Se entregou, 
O Teu perdão me alcançou.
Um amor assim o mundo não conheceu!

No altar de adoração seja sempre exaltado, 
Jesus, Filho de Deus!
Deixou Sua glória, Morreu em meu lugar,
Jesus, Filho de Deus, Tu És Jesus, 
Filho de Deus!
 
Levou sobre Si pecado e dor, 
Venceu a morte e ressuscitou!
Um amor assim o mundo não conheceu!

No altar de adoração...

Seja exaltado, engrandecido, 
Seu nome é Santo, Poderoso É!
E não há nada que apague o Seu amor.

A cruz me libertou, a cruz me libertou.   2x

No altar de adoração... 2x    

Oração de Adoração



II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da 
gordura deste. Agradou-se o Senhor de 
Abel e de sua oferta;” (Gn 4. 3-4)

Cântico:  Adoração sem limites

O que darei?  O que darei a Ti
Pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei, Me lembrarei, Senhor,
De Tuas grandes obras.

Não há outro além de Ti, 
Não, não há. Não, não há.
Meu desejo é Te adorar, 
Mais e mais, Mais e mais.

Sem limites, me entregarei,     
Te adorarei, maravilhoso Deus!
Mais que palavras, Te dou meu coração, 
Receba o melhor da minha adoração.

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO NA 
PALAVRA DO VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica: Tg 1. 19-27  
                        Presb. Fernando Costa

Cântico: O Nome de Jesus

Em Teus braços, eu vou me entregar.
Os meus medos eu deixo aos pés do altar.
Todos os planos meus, hoje eu entrego a Ti.
Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui!

Vem sobre nós, manda Tua chuva 
Nesse lugar, em Tua presença 
Vou me derramar e declarar que és Santo, Deus!
O som do céu vamos ouvir,
Sopra Teu vento suave hoje aqui.
Vou declarar o único nome que salva, Jesus!

Em Teus braços…       

Vem sobre nós… 

O nome de Jesus, o nome de Jesus...  4x
Vem sobre nós… 2x    

Mensagem: Rev. André Albuquerque 

IV – CONTRIÇÃO 
PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Dirigente: “Certamente, ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e as nossas dores 
levou sobre si; e nós o reputávamos por 
aflito, ferido de Deus e oprimido.” (Is 53.4)

Congregação: “Mas ele foi traspassado 
pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Is 53.5)

Motivos de Oração

11 - Boletim Dominical 



Cântico:  Oh! venha ao altar.

Se ferido por dentro estás
E o pecado é pesado demais, Jesus te chama.
Se ao fim de si mesmo chegou,
E sua fonte de água secou, Jesus te chama!

Oh! venha ao altar aos braços abertos do Pai.
Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus.

Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje não dá pra esperar, Jesus te chama!
Sua tristeza troque por prazer,
Nova vida das cinzas vai ter, Jesus te chama!

Oh! Venha ao altar... 2x

Oh! Que Salvador, Maravilhoso é.
Cante Aleluia, Cristo vive!
Curve-se a ele, pois Ele é o Senhor.
Cante Aleluia, Cristo vive!

Oh! Que Salvador ...

Oh! Venha ao altar... 2x

Deixa a culpa e o erro pra trás,
Venha hoje não dá pra esperar, 
Jesus te chama!

Oração Silenciosa 
Oração Audível

 V – COMUNHÃO COM O CORDEIRO DE DEUS

Ceia do Senhor
Ministração do Pão: 

Cântico: Este é meu corpo 

1. Este é o meu corpo partido por Ti,
    Traz salvação e dá a paz.
    Toma e come e, quando o fizeres ,
    Faze-o em amor por mim.

Ministração do Vinho: 

Cântico: Este é meu corpo 

2. Este é o meu sangue vertido por Ti ,
    Traz o perdão e liberdade.
    Toma e bebe e, quando o fizeres,
    Faze-o em amor por mim.

VI – DEDICAÇÃO 
SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA. 

Cântico: Oh! quão lindo esse nome é

No início eras a palavra, 
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória, 
Cristo, em Ti se revelou.

Oh!, Quão lindo esse nome é, 
Oh! Quão lindo esse nome é, 
O nome de Jesus, meu Rei !
Oh! Quão lindo esse nome é, 
Maior que tudo ele é, 
Oh! Quão lindo esse nome é, 
O nome de Jesus!
 
Deixou o céu para buscar-nos, 
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado, 
Nada vai nos separar.



Oh! Quão maravilhoso é, 
Oh! Quão maravilhoso é, 
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh! Quão maravilhoso é, 
Maior que tudo Ele é, 
Oh! Quão maravilhoso é, 
O nome de Jesus!
Oh! Quão maravilhoso é, 
O nome de Jesus!

A morte venceste, 
O véu Tu rompeste, 
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora, 
Proclama Tua glória, 
Pois ressuscitaste e vivo estás!

És invencível, Inigualável, 
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória, 
Acima de todo nome estás.

Poderoso esse nome é,
 Poderoso esse nome é, 
O nome de Jesus, meu Rei!
Poderoso esse nome é, 
Mais forte que tudo é, 
Poderoso esse nome é, 
O nome de Jesus!

És invencível, Inigualável, 
Hoje e pra sempre reinarás.

Teu é o reino, Tua é a glória, 
Acima de todo nome estás.

Poderoso esse nome é... 2x  

Poderoso esse nome é, O nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, O nome de Jesus...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Calmo, Sereno e Tranquilo

Calmo, sereno e tranquilo, 
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo, 
Que só por Ele eu pude obter.

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

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,
Com Deus!

“Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Lute sempre pelos 
seus sonhos. Revolucione sua qualidade de vida. Seja profundamente 

apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível!” (Augusto Cury)



#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal, Fernanda Pinheiro Arruda, Leila Regina da Silveira 
Cabral, Maria Alves Januário, Paulo Sérgio da Cunha, Roberto Antonio Raposo 
D´Assunção, Sônia Maria Sales Cruz.

Seg 20: Ana Maria Marques Benedito, Geane Creazola Almeida Rabelo, Hélida Barreto da 
Cunha.

Ter 21: Cláudia Valéria Rodrigues Soares, Marlene Garcia da Silva, Mauro Lucio 
Rodrigues Machado, Ricardo Candido Bezerra, Rômulo Calini Melo de Oliveira.

Qua 22: Ezequiel Vieira de Sá.
Qui 23: Cristiane Aparecida da Silva Sevilha, Margarete de Oliveira Nascimento, Marise 

Ribeiro Nogueira Guebel, Ruth de Oliveira Cruz.
Sex 24: Dilcar Almeida da Silva, Irani de Souza Oliveira, Maria José Alves, Raimundo 

Barbosa Diniz, Rosa Maria Campos Pinto.
Sáb 25: Lilian Mary Canto Costa.

#de nascimento
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Hoje: Antonio Modesto Couto e Valmy Gripp Couto, Luiz Garcia de Souza e Maria de 
Fátima Morais de Oliveira Souza, Thais Fernandes Machado da Cunha e Daniel 
Machado de Camargo.

Seg 20: Presb. William Martins Castelano e Neli da Silva Mendel Castelano, Diana 
Scabelo da Costa Pereira da Silva Lemos e Bruno da Penha Lemos, Antonio Chiu 
Pan Wong e Katia Maria do Rego Wong, Ranilton Marcos de Aquino e Umbelina 
Nunes de Oliveira.

Ter 21: José do Lago Rocha e Vania de Almeida Rocha.
Qua 22: Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos e Luciano Torres Ramos.
Qui 23: Liberalina Moraes Ventura e Armindo Ventura, Carmen Lúcia Nogueira de 

Paula e Mário Carlos Brito da Silva, Diác. Ricardo Dowsley Fernandes e Solange 
Soares Gonçalves Fernandes, Daniel Ebendinger e Camila Bastos Ebendinger.

Sex 24: Neide Rocha Lira e Albaro Lira Sanabria, Ana Luiza Marques Baptista e Flávio 
Luiz Ferreira Gomes

Sáb 25: André Luiz Rodrigues Ribeiro e Aline Barbosa Vieira.

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 “Dúnamis, a esperança em 
movimento.”

19h:  Rev. André Albuquerque 

"Mãos à Obra, a alegria da 
maturidade 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
            19h: Presb. João Bastos

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

Próximo Domingo (26/09/2021) - 2A - Culto das 10h30min: Adolfo Correia, 
Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter 
Cascardo, Charles Mattos, André Lima, Odete Tavares, Gabriella Santi, Isabela, 
Priscila Marques.

Sub Equipe 2B- Culto das 19h: Adolfo Correia, Antônio Renato, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Walter Cascardo, Apocalypses, 
Gabriel Freitas, Matheus Nogueira, Mariana Abdo, Elionora Pinto, Lucio Maia, 
Leonardo Gomes

Enfermos: Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara 
Trindade, Diác. Mário Sérgio,  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, Grace Vargas, Rebeca 
Vargas.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil e pela eleição de oficiais.

Seg 20: João 15. 1-8 – Na videira
Ter 21: Exodo 6. 1-8 – Nomes dos Nomes
Qua 22: Filipenses 4. 10-13 – Crescendo para saber
Qui 23: Salmo 3 – Um escudo ao meu redor
Sex 24: Gênesis 6. 9-18 – Qualificado aos olhos de Deus
Sáb 25: Marcos 1. 9-15 – Falsa segurança
Dom 26: João 19. 38-42 – Posicionando-se sobre a fé 

#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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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastor Auxiliar: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 

Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Pastor Colaborador: 

Rev. André Luis Albuquerque

Missionária: 

Leninha Maia

Licenciando

Daniel Jardim 

--

Presbíteros: 

Altair Lauro Bazeth, 

André Luís Anselmo Lima, 

Antonio Procópio de C. Gouvêa,

Assuero de Oliveira Silva, 

Carlos Roberto Soares, 

Dário Queiroz Porto, 

Denilson Laurentino Sevilha, 

Fernando Lopes da Costa, 

Iaco Lobo de Souza, 

João Francisco Bastos,

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa, 

Newton Alvarez Rodriguez Filho, 

Olympio Santos F. Bezerra, 

Paulo Raposo Correia, 

Peter Walker Tenney,

Renan Jardim de Souza, 

Roberto Corrêa (Emérito), 

Roberto Leite Marinho, 

Ruy Fonseca Coelho.

-

Presbíteros Eméritos em 

Disponibilidade: 

Adibe Vieira dos Santos,

Guilherme Simon, 

João Cordeiro, 

--

Diáconos: 

Adeclen Garcia dos Santos, 

Adolfo Guilherme Silva Correia, 

Antonio Renato C. da Cunha, 

Carlos Candido da Silva, 

Charles Mattos dos Santos, 

Filipe Agum de Campos, 

Jérson Costa Ferreira Neto, 

João Henrique Gomes, 

João Márcio de Castilho Santos, 

Jonas de Souza, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

Jorge da Silva Gorne, 

José Arteiro Torres de Mesquita, 

José Vinicius Trindade (Emérito), 

Leandro C. de S.Trindade (Emérito),

Leonardo Nicácio Trindade, 

Lúcio Mário da Silva Maia,

Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 

Luiz Henrique Inácio de Souza, 

Marcelo F. de Castro Freitas, 

Marcelo Magalhães Castro, 

Mário Sérgio Costa,

Miguel T.  dos Santos Camboim,

Paulo Bruno,  

Paulo de Castro Freitas, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Ricardo Candido Bezerra, 

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Rodrigo da Silva Nobre, 

Sérgio Branco Pereira, 

Sérgio Dias dos Santos, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Tiago de Melo Trindade, 

Walter Cascardo Carneiro, 

-

Auxiliares de Diaconia: 

Amália Maria da Costa Sena, 

Elizabeth Sabino dos Santos, 

Iracema Perciliana Maia Ferreira, 

Lilian Mary Canto Costa, 

Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.

-

Diácono Emérito:

Jerson Costa Ferreira,

--

Plantação de Igrejas: 

IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 

Catolé do Rocha-PB,

Quixeramobim-CE, 

Almino Afonso-RN, 

Manari-PE, 

Santa Cruz do Sul-RS, 

Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 

Luiz Fernando Gomes (Portugal), 

Rev. André Aureliano

(Amazonas).

Organização Missionária:

Missão Caiuá.



LIDERAR É SERVIR
“…sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que 
ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, 
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se 

com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés 
aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que estava 

cingido.” �(João� �13:3-5)

                No mundo, a concepção de “ser um líder” passa pela 
simples ideia de ter o poder e a autoridade para dar ordens, que 
serão obdecidas pelos liderados, meros realizadores da vontade da 
liderança, que em geral visa o próprio benefício em cada ordenança 
que emana. Mas a lógica do Reino de Deus é inversa: para Jesus, o 
verdadeiro líder é aquele que se dispõe a servir os seus liderados 
(Mateus� �20:25-28�).�
                E esta lógica de Jesus se materializou na famosa 
passagem destacada acima, em que Jesus lava os pés de seus 
discípulos, como um ato simbólico de serviço a eles, estimulando 
que estes continuem a fazer o mesmo uns com os outros depois que 
Ele partir.
                O que surpreende, todavia, neste texto é o fato de que esse 
momento aconteceu logo na sequência de uma das mais 
escancaradas declarações de Cristo acerca de sua autoridade e 
superioridade como filho de Deus (Joao 12: 44-50).  Em outras 
palavras, logo após afirmar que Ele era a Luz do mundo, sendo um 
só com o próprio Deus-Pai, equiparando-se, assim, ao próprio 
Deus, o ato seguinte dele é se ajoelhar no chão e lavar os pés de 
todos os seus discípulos. A atitude, que “transformou em ação” 
toda a autoridade que Ele tinha acabado de declarar que tinha, foi a 
de servir os seus discípulos.
                O texto, aliás, nos indica que essa decisão de lavar os pés 
dos discípulos se deu justamente em decorrência do fato de Jesus 
saber que Ele era a maior autoridade ali, a quem Deus havia 
confiado tudo (“sabendo este que o Pai tudo confiara às suas 
mãos…. levantou-se da ceia…”).
                Por isso, seja qual for o papel que temos exercido no 
Reino de Deus (de liderança ou liderado), a nossa oração deve ser 
no sentido de que Deus continue a nos fazer compreender e viver a 
verdade de servir e ser servido em amor, de modo que o mundo seja 
constrangido por essa demonstração sobrenatural do amor de Deus 
e, assim, se converta a Ele.

Miguel Camboim

#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. 
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Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)
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Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
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C/C nº 19597-7

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