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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
Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#notícias gerais
Atividades da Igreja / Informações 

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

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

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

Bastidores 
Os dias andam cada vez mais velozes, agitados, ansiosos; andam 

cheios de notícias surpreendentes, sons, apelos e carregam tantas distrações 
que nos causam até uma certa vertigem coletiva. E assim, ainda meio zonzos 
pela velocidade com que somos atropelados pelo tempo, pelas notícias, pelas 
exigências e desafios que os dias atuais nos impõem, sorrimos e acenamos. 
Mas Deus é quem sabe, como vai o coração de cada um de nós. Só ele sabe o 
que se passa nos nossos bastidores.  Às vezes atribulados de espírito, às vezes 
perplexos, às vezes perseguidos, às vezes abatidos, às vezes orando menos do 
que precisávamos e deveríamos orar. Somos o próprio memorial que aponta 
para a grandeza divina, pois sabemos em nosso íntimo que, por nós mesmos, 
jamais conseguiríamos sequer estar de pé. Suportamos as tempestades da vida 
porque Jesus está no nosso barco.

Acho curioso que quando algumas pessoas olham para nós, nem 
imaginam nossas tempestades e pensam que temos uma vida tranquila, 
perfeita, na qual está sempre tudo bem. E, verdade seja dita, nós também temos 
a mesma sensação com relação aos outros. Mas, sabe, não é de todo ruim que 
seja assim. Somos do Senhor. Somos sustentados pela fé e esperança no nosso 
Salvador. Seguimos firmes, não desfalecemos. Como diz o apóstolo Paulo: 
“ainda que o nosso ser exterior se desgaste, nosso ser interior, contudo, se 
renova de dia em dia; porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um 
peso de gloria muito excelente” (2 Cor. 4.16-17).  A verdade é que nossas 
tempestades e nossos desertos glorificam a Deus e, ainda, por intervenção de 
Seu Espírito, produzem em nós frutos de amadurecimento e santificação.

Quando, nos meus dias de deserto, o telefone apita e chega uma 
mensagem dizendo: “Está tudo bem? Deus está, desde cedo, me lembrando de 
você. Estou orando por você, estamos orando por você” eu percebo o quanto 
Deus está perto, atento, cuidando de tudo, sustentando tudo debaixo de sua 
mão poderosa, cuidando dos meus bastidores. Quando o telefone toca e alguma 
amiga de perto ou de longe diz, “continuo orando por vocês, vocês estão sempre 
aqui junto aos meus joelhos” percebo o quanto sou agraciada; que não preciso 
me sentir só nem por um instante na jornada, pois o Pai já providenciou tudo. 
Certamente você já teve alguma experiência assim. Mas se não teve, minha 
oração hoje é que Deus te mostre nos próximos dias que ele mesmo recrutou 
um exército de intercessores pra sustentar você em sua jornada. Ele está contigo 
nos detalhes!

E sabe de uma coisa? Cada pessoa que encontramos pelos 
corredores do nosso dia-a-dia, enfrenta nos próprios bastidores uma batalha 
acerca da qual nada sabemos a respeito. Então, seja gentil e, mais do que isso, 
ore pelos seus amigos, ore pelos seus irmãos; pela sua comunidade, pelas suas 
lideranças. A oração é um ato genuíno e silencioso de amor. Um presente de 
darmos ao outro em segredo, mencionando seu nome ao Todo Poderoso. 
Intercedamos uns pelos outros, para que o bálsamo que vem do Alto recaia 
sobre nossos corações trazendo cura, alegria, paz, refrigério, conforto.  

A vida anda muito rápida, mas há de haver sempre tempo para 
receber ou fazer uma oração. E isso é um privilégio.  Saiba que você não está só, 
alguém falou de você para Deus hoje; alguém pediu a Ele que te auxiliasse nas 
lutas dos seus bastidores. Alguém está orando por ti.  E você? Já orou por 
alguém hoje?

 
Silvana

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



#liderança
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#editorialCALMA, POR FAVOR... #editorial
Mansidão (do grego prautes) significa 

gentileza, bondade de espírito, humildade. A 
pessoa mansa não está centrada no seu ego e 
isso é obra do Espírito Santo e não da vontade 
humana (Gl 5. 23). Significa ter moderação, 
equilíbrio em suas atitudes e emoções. Uma 
pessoa mansa sabe controlar suas atitudes, 
impulsos, paixões. Isso nos leva ao 
autocontrole, à renúncia e à moderação. A 
mansidão que nos é gerada pelo Espírito de 
Deus insere em nós humildade diante de Deus, 
dos homens e submissão à Palavra. 

A pessoa que se julga superior em 
todas as coisas gera dentro de si um espírito de 
soberba, o qual não pode ser contrariado por 
nada nem ninguém em seus posicionamentos. 
Em seu conceito, ela é sempre "a dona da 
verdade". O que ela diz e faz é sempre o certo e o 
melhor; se alguém se posiciona contrariamente 
às suas ideias, ela se levanta num ímpeto de ira 
ou de menosprezo, por não aceitar que alguém 
possa estar certo além dela. Nesse contexto, não 
há como haver, nesse tipo de pessoa, um espírito 
de mansidão. A Palavra de Deus diz "Nada façais 
por partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo". (Fp 2. 3) 

Quando temos, dentro de nós, um 
coração temente, reverente e respeitoso a Deus, 
reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as 
coisas existentes, como também de nossas 
vidas e que, sem Jesus, nada somos e nem nada 
podemos fazer, conforme Jo 15. 5. 

Esse é um aspecto importantíssimo do 
Fruto do Espírito, pois, por meio dele, 
reconhecemos que a Palavra deve ser acolhida 
dentro de nós com humildade e a Bíblia é clara 
quanto a isso, observe Tiago 1. 21.

O que é manso de espírito não se 
exaspera com facilidade. Na verdade, para o 
mundo, é tido como bobo, porque a sociedade 

do tempo presente está acostumada com "toma 
lá da cá"; "fez, levou"; "bateu, apanha"... E o 
manso não age dessa forma. Não revida a 
semente do mal com o mal. Antes, espera pela 
ação de Deus, com a tranquilidade e a quietude 
do Espírito Santo em seu ser, sabendo que o 
Senhor sempre tomará nossas causas em Suas 
mãos e que não devemos nos preocupar com as 
injúrias, calúnias, difamações ou afrontas desse 
mundo. Não é preciso buscar vingança contra 
ninguém. Temos um Justo Juiz e um vingador 
que é Deus. (Rm 12:19). O nosso Deus tem a 
medida e a balança exatas, sabe onde atingir o 
alvo a que se destina. Ele conhece o coração 
humano e nós não. A vingança d'Ele é justa. A 
nossa não. Deus quando vinga é para levar o 
indivíduo ao estado de sofrimento e 
consequente arrependimento. Porém, a 
vingança do ser humano é para destruição e se 
apresenta em um coração odioso e irado. Na 
vingança de Deus, não colhemos o mal. 

Em nossa  v ingança ,  sempre  
colheremos o mal. Logo, não absorva o conceito 
deste mundo de que ser manso é ser infeliz. 
Infelicidade é viver longe daquilo que o Senhor 
determinou. Aquele que é manso é também 
amoroso, pois não guarda rancor em seu 
coração; é alegre, porque tem humildade e se 
submete à Palavra; tem paz em si mesmo, 
porque não revida o mal com o mal; é longânimo 
e dá tempo ao tempo; é benigno e reconhece os 
outros superiores a si mesmo; é bondoso, 
porque, em sua mansidão, não requer vingança 
contra aquele que o afronta; tem domínio 
próprio, porque não se levanta contra ninguém e 
é, acima de tudo, fiel à Deus e à Sua Palavra, 
porque a põe em prática. (Mt 5. 5) 

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,

João Cordeiroç

--

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.

Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino

 “Dúnamis, a esperança em 
movimento.”

19h:  Lic. Daniel Jardim

"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 (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

Próximo Domingo (03/10/2021) - 3A - Culto das 10h30min: Adeclen, Luiz 
Henrique, Miguel Camboim, Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, 
Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, Amanda Casanova, Cátia Cunha, Samuel Coelho, 
Maria Luisa, Matheus Bimbi.

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, Ricardo 
Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Luiz 
Monteiro, Cláudia Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, Sandra Alves.

#notícias gerais

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, 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 27: Mateus 25. 1-13 - Vigiem
Ter 28: Efésios 1. 15-23 – “Apenas o escritório”?
Qua 29: Exodo 3. 10-17 – Quem sou eu?
Qui 30: Isaías 53. 1-6 – Um remédio pronto
Sex 01: 1 Coríntios 1. 26-31 – Você é o que faz?
Sáb 02: Efésios 5. 1-13 – Captura de raposas
Dom 03: Salmo 139. 1-10 – Além do alcance do amor

#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)

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 próximo, 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.

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

Reunião do Conselho 
 O Conselho da Igreja reúne-se na 
próxima quarta-feira, dia 29/09, às 18 
horas, pelo aplicativo zoom. O Conselho 
administra a Igreja e cuida da sua vida 
espiritual. Pastores e presbíteros estão 
convocados. E a Igreja está convidada a orar 
por seus líderes espirituais. 

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

mailto:ebd@catedralrio.org.br


#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Luiza Melo dos Santos, Dalva Lucia Rodrigues, Edelzuita de Souza Braga, 
Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz, Jaqueline Sales da Costa, Maria 
Aparecida Garcia Diferenz, Maria de Fátima Gomes da Costa, Rafael Jardim 
D´Assunção, Terezinha dos Santos Melo;

Seg 27: Ana Alice Lins Arrighi, José Roberto da Silva Bahia, Josefa Xavier de Oliveira, 
Marcus Avillez do Amaral, Ricardo Emerson Crescente Machado, Vinícius Canto 
Costa;

Ter 28: Edith Barboza Muniz, Maria do Carmo Barreto Machado, Maria do Carmo 
Barreto Santos, Monique Nascimento dos Santos Farias, Sandra Rodrigues 
Mendes Machado; 

Qua 29: Cíntia Cristina Francisca Fortunato, Emilly Souza Santos, Jadson Simões 
Camara Leão, Karen Salazar Livio Marotta, Leni Monteiro Paulino Fernandes, Maria 
Luiza Baptista Carneiro,  Ricardo Ribeiro Pinho.

Qui 30: Endrew Moreira Arrabal, Izabel Evangelista de Souza, Márcio Luiz Gomes Dias;
Sex 01: Presb.Antonio Procopio de Castro Gouvêa, Bernardo Soares da Conceição 

Silveira, Elisabete Sucasas Gomes dos Santos, Eunice Silva da Rocha, Gilberto 
Dias de Cantuária Farias, Marcelo Ricardo Santos da Silva, Vania Neves Hansen;  

Sáb 02: Clarice Matera Lins Gomes, Erisa de Oliveira e Silva, Rachel Heinzle 
Sathler,Thiago Mattos Nogueira.

#de nascimento
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Hoje: Luiz Antonio Cardoso e Adriana Andrade Cardoso, Mariza Gomes Lins Leite 
e Severino Francisco Leite;

Seg 27: Hugo Viana Martins e Geanny Viana Pinheiro, André Luis Silva de 
Albuquerque e Thalita Alves Castro de Albuquerque;

Ter 28: Presb. Luiz Antonio Fernandes Caseira e Angela Leite Fernandes Caseira, 
Eliane Maria de Araujo Loureiro e Marcio Castello Branco Loureiro;

Qui 30: Luiza Maria Nogueira Damasio Decotelli da Silva e Ezequiel Decotelli da 
Silva, Olga Lopes Spesanes e Luiz Geferson Spesanes, Alfredo Pereira da Silva 
Júnior e Patricia de Nazaré Almeida Pantoja da Silva;

Sex 01: Nadia Regina Ruggeri Ribeiro da Costa Luiz Guilherme Ribeiro da Costa.  

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

#de casamento

No 4o com Deus 
 "...e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim COMO NÓS temos perdoado 
aos nossos devedores;" (Mateus 6.12)
Infelizmente HOJE NÃO TEREMOS o "No 4o 
com Deus". O evento programado para hoje 
foi postergado para o QUINTO DOMINGO 
de OUT, excepcionalmente. Ore por este 
Ministério. Em 31OUT21, faça parte de A 
LIGA DA INJUSTIÇA, com o Pastor RENATO 
PORPINO, às 17h. "No 4o com Deus, o 
melhor lugar para se estar." 

Romilda Lemes da Rosa – Convocada à 
presença do Pai Celestial
 Aos 72 anos, no dia 17 de 
setembro, nossa irmã Romilda, após um 
período de internação hospitalar, foi 
convocada à presença de Deus, a quem 
amou e com fidelidade e dedicação. Era 
membro da Catedral desde 8 de agosto de 
1998. A Cerimónia da Esperança Cristã, 
aconteceu no dia 18 de setembro, no 
Cemitério da Penitência, com a ministração 
do Rev. Renato Porpino. Que o Senhor 
console o coração da sua filha Rachel 
Lemes Franssen e familiares. “Preciosa é 
aos olhos do Senhor a morte dos seus 
santos.” (Sl 116. 15)

Novos Membros serão recebidos
 Hoje, no culto matutino, às 

10h30min estaremos recebendo por 
Jurisdição Ex-Officio o irmão Thiago 
Lourenço Lydio como mais novo membro 
da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. 
Seja muito bem-vindo à família Catedral!

Federação do Trabalho Masculino do 
Presbitério do Redentor 
 Foi organizada no dia 18 de 
Setembro e elegeu sua 1° diretoria:
Presidente: 

Williams Araújo (Will) – IPRJ 
Vice-presidente: 

Ricardo Motta – IP Américas 
Secretário Executivo: 

Presb. Carlos Roberto Soares – IPRJ 
1° secretário: 

Presb. Denilson Sevilha – IPRJ 
2° secretário: 

Presb. Raul Vargas – IPRJ 
Tesoureiro: 

Cesar Santos – IPRJ 



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na última segunda-
feira, dia 20/09/2021, aconteceu nossa reunião 
de oração. Foram momentos agradáveis, em 
que compartilhamos nossos pedidos e 
agradecimentos. Seguimos orando e 
confiando na providência no nosso Senhor.

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 isto a JD faz com 
todo zelo e amor pela sua vida. Contamos com 
a compreensão, apoio e respeito de nossa 
Igreja no cumprimento de nossa missão. 
Lembrando que o uso de máscara cobrindo 
boca e nariz é obrigatório durante todo o culto!

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 
assuntos, correspondências ou solicitações 
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 

#sociedades
e ministérios
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Trouxe-me a vida, eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado

Impressionante é o seu amor
Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Esperança

Ao que tem fome, 
Ele é o pão da vida
Ao que tem sede, 
Ele é a água viva
Ao aflito, 
Ele é a paz que excede o entender
O entender

Ao perdido, 
Ele é a luz do mundo
Ao enfermo, 
Ele é a própria cura
Ao cativo, 
Ele é o libertador de Israel

Cristo em nós, 
Esperança da glória
Cristo em nós, 
Esperança da glória

Ao perdido, 
Ele é a luz do mundo
Ao enfermo, 
Ele é a própria cura
Ao cativo, 
Ele é o libertador de Israel
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Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir a Palavra 
e rever as amigas. Uma tarde edificante.

Depto Helen Simonton – Reunião dia 22, 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)

Reunião mensal – No próximo dia 28/09, às 
20 horas, teremos nossa reunião presencial no
Salão Álvaro Reis. O preletor será o Rev. Ivo 
Mozart pastor da Igreja Presbiteriana do Méier.
Esteja conosco! Seguimos mantendo todos os 
protocolos.

XXIV RECCC – 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. Nossa reunião preparatória será no dia 
05/10, às 20 horas, de forma presencial. Você 
que está inscrito não pode faltar! Contamos 
com a oração de todos os encontreiros por esta 
programação!

Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Dia de celebrar mais um ano de 
amor, de votos de alegria, respeito e 
comprometimento. Que a felicidade a dois seja 
sempre presente em suas vidas! Que a 
caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão.

5 - Boletim Dominical 

Afasta as minhas transgressões
Preciso de Ti 

E as lutas vêm tentando me afastar de Ti
Frieza, escuridão procuram me cegar
Mas eu não vou desistir
Ajuda-me, Senhor
Eu quero permanecer Contigo até o fim

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 2. 1-13 
                        Presb. João Bastos

Cântico: Que Amor é esse? 

Tu me dás a paz que excede
Todo entendimento humano
E quando eu planejo me mostras
Que é bem melhor o Teu plano

Com misericórdia me cobres
Derramando graça em mim
Eu desconheço um outro amor assim

E ao meu respeito eu sei
Que só tens pensamentos de paz
Por Teu sacrifício, hoje eu posso andar
Sem olhar para trás

Eu não compreendo tamanha bondade
Que está sobre mim
Eu desconheço um outro amor assim

Que amor é esse?
Graça incalculável

Não tem interesse
Não quer nada em troca
Tua vontade é boa, perfeita e agradável
Para mim, para mim

Quero conhecer-Te
Ouvir Teus segredos
Não importa o preço
Eu me lanço inteiro
Sei que nos Teus braços
Existe um espaço
Para mim, para mim

E nada vai ocupar Teu lugar em mim
Ninguém pode ocupar meu lugar em Ti
E nada vai ocupar Teu lugar em mim
Eu desconheço um outro amor assim

Mensagem: Lic. Daniel Jardim 

V – ATO DE DESPEDIDA 

Cântico: Quebrantado

Eu olho para a cruz
Para a cruz eu vou
Do seu sofrer participar
Tua obra vou cantar

Meu salvador na cruz mostrou
Do amor do pai, justo Deus

Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por seu amor

Imerecida vida, de graça recebi
Por sua cruz da morte me livrou



UPH - União Presbiteriana de Homens 

Federação do Trabalho Masculino do PRDT 
- No último sábado, dia 18, as UPHs do PRDT 
estiveram juntas na nossa igreja para uma 
reunião histórica: A organização da 
Federação de Homens do Presbitério do 
Redentor. Glória a Deus pelos homens que ali 
estavam representando suas igrejas! 
A primeira diretoria eleita da Federação ficou 
assim definida:

Presidente: Will Araujo;
Vice-presidente: Ricardo Motta;
Sec. Executivo: Pb. Carlos Soares;
1º Secretário: Pb. Denilson Sevilha;
2º Secretário: Pb. Raul Vargas;
Tesoureiro: Cesar Mello.

Que o Senhor continue abençoando os 
trabalhos da nossa Federação de UPHs!

No domingo passado tivemos a nossa reunião 
devocional pelo Telegram. Uma bênção 
podermos realizar as nossas reuniões por esta 
ferramenta! Nosso irmão, Pb. Carlinhos, 
compartilhou conosco uma mensagem de 
edificação. No próximo domingo teremos 
nossa reunião de oração. Programe-se para 
participar com a gente!

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 Homens 

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizado, todos os domingo, às 18h no 
salão Álvaro Reis. Participe! 
A b r i m o s  u m a  t u r m a  p a r a  f u t u r o s  
universitários. As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas com qualquer membro da 
diretoria. Essa classe abrange os adolescentes 
de 16 à 18 anos. Venha participar conosco.
Também foi aberta a classe de batismo e 
profissão de fé. Esse curso tem a duração de 2 
meses e também pode ser feito com qualquer 
membro da diretoria.
Nossas redes sociais: instagram (@upa.rio),
 facebook (UPA - Rio) ou
e-mail(diretoriaupario@gmail.com)

Movimento Oásis 

Reunião de oração: Dia 27/09/21 às 
19h30min pelo aplicativo Zoom. Não falte e 
convide amigos e família para juntos orarmos 
ao Senhor.
https://us06web.zoom.us/j/98920876474

Agenda Outubro: 
10/10 – Devocional – 16h30min 
11/10 – Curso – 19h30min
25/10 – Reunião de Oração – 19h30min

#sociedades e ministérios
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II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra, Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e 
pão para alimento também suprirá e 
aumentará a vossa sementeira e 
multiplicará os frutos da vossa justiça.”            
(2 Co 9. 8 e 10)

Cântico:  Diante do Trono 

Diante do trono, Senhor 
Quero levar minha oferta de amor
Diante do trono, Senhor 
Quero levar meu sacrifício de louvor

As minhas mãos levantar
Tua beleza então contemplar
Com meus lábios declarar 
Toda a minha a adoração

Se não for pra te adorar, 
Para que eu nasci
Se não for pra te servir, 
Porque eu estou aqui
Sim eu quero te adorar, te adorar
Senhor, estou aqui, estou aqui

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Ouve, Senhor, a minha voz; eu 
clamo; compadece-te de mim e responde-
me.” (Sl 27.7)

Congregação: “Ao meu coração me ocorre: 
Buscai a minha presença; buscarei, pois, 
Senhor, a tua presença.” (Sl 27.8)

Motivos de Oração

Cântico:  Preciso de Ti

Preciso de Ti
Preciso do Teu perdão
Preciso de Ti
Quebranta meu coração

Como a corça anseia por águas, 
Assim tenho sede
Como terra seca, 
Assim é a minh'alma
Preciso de Ti

Distante de Ti, Senhor, 
Não posso viver
Não vale a pena existir
Escuta o meu clamor
Mais que o ar que eu respiro
Preciso de Ti

Não posso esquecer
O que fizeste por mim 
Como alto é o céu
Tua misericórdia é sem fim
Como um pai se compadece dos filhos,
Assim Tu me amas 

11 - Boletim Dominical 

https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Deus está aqui 
Deus está aqui, 
Tão certo como o ar que eu respiro
Tão certo como o amanhã que se levantará
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir

Tão certo como eu te falo
Tão certo como eu te falo
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à 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. Glória e majestade estão 
diante dele, força e formosura, no seu 
santuário.” (Sl 96.5-6). 

Cântico: Quão Grande é o meu Deus

Com esplendor de um rei
Em majestade e luz
Faz a terra se alegrar, 
Faz a terra se alegrar
Ele é a própria luz
E as trevas vão fugir
Tremer com Sua voz, 
Tremer com Sua voz

Quão grande é o meu Deus
Cantarei quão grande é o meu Deus
E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus

Por gerações Ele é
O tempo está em Tuas mãos
O começo, meio e fim, 
O começo, meio e fim

Três se formam em Um:
Filho, Espírito e Pai
Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão
Sobre todo nome é o Seu
Tu és digno do louvor
Eu cantarei
Quão grande é o meu Deus

Oração de Adoração

www.CATEDRALRIO.org.br

Eleição de Presbítero – Instrução à Igreja.
 
 6.2 - Art. 51 – CI/IPB – Compete ao Presbítero: 

 a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por 
meio de admoestações particulares; 
 b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas;
 c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
 d) orar com os crentes e por eles; 
 e) informar o pastor dos casos de doenças e aflições; 
 f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
 g) tomar parte na ordenação de ministros e oficiais;
 h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo 
Concílio.

 6.3 – Art. 52 – CI/IPB 
 O presbítero tem nos Concílios da Igreja autoridade igual a dos ministros.
 
 6.4 – Art. 54 – parágrafos 1° e 2° - CI/IPB 
 O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 
cinco anos, que poderá ser renovado.

  § 1º - Três meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder a 
nova eleição.
  § 2º - Findo o mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sido 
exonerado a pedido, ou, ainda, por haver mudado de residência que não lhe 
permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando 
convidado:
  a) distribuir os elementos da Santa Ceia;
  b) tomar parte na ordenação de novos oficiais. 
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO – 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 

bendirei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145. 1)

Mulheres: “Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145. 2)

Homens: “Grande é o Senhor e mui digno de 
ser louvado; a sua grandeza é insondável.” 
(Sl 145. 3)

Dirigente: “Uma geração louvará a outra 
geração as tuas obras e anunciará os teus 
poderosos feitos.” (Sl 145. 4)

Todos: “Louvai ao Senhor, porque é bom e 
amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-
lhe bem o cântico de louvor.” (Sl 147. 1)

  33  HNC – “Maravilhas Divinas”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO – 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que tu 
provas os corações e que da sinceridade te 
agradas; eu também, na sinceridade de 
meu coração, dei voluntariamente todas 
estas coisas; acabo de ver com alegria que 
o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas 
voluntariamente. Senhor, Deus de nossos 
pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para 
sempre no coração do teu povo estas 
disposições e pensamentos, inclina-lhe o 
coração para contigo; e a Salomão, meu 
filho, dá coração íntegro para guardar os 
teus mandamentos, os teus testemunhos e 
os teus estatutos, fazendo tudo para 
edificar este palácio para o qual 
providenciei.” (1 Cr 29. 17-19). 

336 HNC – “Transformação”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO – 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO AO 
SENHOR

Leitura Uníssona: “De longe se me deixou 
ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno 
eu te amei; por isso, com benignidade te 
atraí. As misericórdias do Senhor são a 
causa de não sermos consumidos, porque 
as suas misericórdias não têm fim; 
renovam-se cada manhã. Grande é a tua 
fidelidade.” (Jr 31.3 – Lm 3. 22-23)

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO – 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 9. 10-19 
          Presb. Johannes Gaiser

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

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

V –DEDICAÇÃO  –  

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Maravilhosa Graça

Maravilhosa graça! 
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la? 
Como hei de começar?

Pois alivia a minha alma, 
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus
Como o firmamento e sem fim
É maravilhosa. 
É tão grandiosa
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inutil.
E maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

Maravilhosa graça! Traz vida perenal
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo, gozo de Deus o 
agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Maravilhosa graça! Quão ricas bênçãos traz
O seu  poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade, 
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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