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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“Jesus, a Lei e os Profetas” #editorial
 O acontecimento da transfiguração 
narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e 
Lucas é um episódio extraordinário, trata-se 
de um dos eventos mais importantes do 
ministério terreno de Jesus Cristo.

 O que aconteceu naquele alto monte 
não foi nada convencional; a tradição afirma 
que esse é o monte Tabor, outros afirmam ser o 
monte Hermon. Pedro, Tiago e João foram 
levados por Jesus Cristo àquele lugar e 
tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurar-
se diante deles. Estes três discípulos 
receberam a oportunidade de outras 
experiências com Cristo – essa no monte da 
transfiguração, outra na casa de Jairo (Marcos 
5. 37) e, outra ainda, no jardim da agonia 
(Mateus 26. 36 – 46). Em cada uma dessas 
ocasiões, foram devidamente ensinados a 
respeito do Próprio Cristo. Jesus é 
contemplado pelos seus discípulos em Sua 
glória, eu rosto resplandecia como o sol e 
suas vestes tornaram-se brancas e agora 
sendo ladeado por Moisés e Elias, que não só 
representavam respectivamente a Lei e os 
Profetas, mas também os santos que 
morreram em Cristo e aqueles que serão 
arrebatados. A lei e os profetas apontavam 
para Cristo Jesus.

O momento era tão extraordinário 
que Pedro manifesta o desejo de permanecer 
ali. “Senhor, bom é estarmos aqui, se quiseres, 
farei aqui três tendas; uma será tua, outra para 
Moisés, outra para Elias”. O monte da 
transfiguração reitera as palavras do Próprio 
Cristo, quando afirmou: “Não penseis que vim 
revogar a Lei ou os Profetas; não vim para 
revogar, vim para cumprir.” (Mateus 5. 17).

 A pergunta que deve ser feita é: “O 
que levou Jesus a transfigurar-se diante de 
seus discípulos e ainda fazer com que 

aparecessem Moisés e Elias? O que os 
discípulos contemplaram na verdade foi o 
curso da história, a forma como Deus resolveu 
conduzir a caminhada humana. A Lei nos 
serviu de aio até nos conduzir a Cristo (Gálatas 
3. 24); a Lei não apenas estaria impondo 
l imi tes  ao  homem,  como também 
estabelecendo regras na relação do homem 
com Deus e com seu próximo. Os profetas 
foram a forma como Deus decidiu governar, 
sempre por meio de um líder espiritual, que 
tinha por obrigação ensinar o povo a cumprir a 
lei e a anunciar os planos futuros de Deus. 
Mas, a verdade é que ninguém conseguiu 
cumprir a Lei totalmente, por isso ninguém foi 
justificado pela Lei e quanto aos profetas, não 
puderam justificar, ou santificar o povo 
escolhido, pois também eram homens cheios 
de falhas e enganos.

 A manifestação da Graça de Deus em 
Cristo encerra a questão, pois Jesus cumpre a 
Lei em nosso lugar e assume a condição de 
redentor de Israel, razão pela qual, no monte 
da transfiguração, se ouve a voz do Pai: “Este é 
o meu Filho amado, em quem me comprazo; a 
ele ouvi”. A Lei cumpre seu papel em 
estabelecer regras, os profetas - quando 
usados - foram boca de Deus, mas somente 
Cristo e Sua Graça têm o poder de justificar e 
salvar o homem perdido. A transfiguração de 
Cristo é um retrato do reino vindouro, mais 
uma prova de que o Pai nunca perdeu o 
controle diante do curso da humanidade. Pelo 
contrário, estabeleceu tempos e épocas para 
que Seu plano de salvação se cumprisse na 
vida dos eleitos. 

A Ele toda glória!
          

Rev. André Albuquerque 

Pastor Colaborador

(Mateus 17. 1 – 8)



#notícias gerais

Assembleia Geral Extraordinária
 O Conselho convoca a Igreja para 
reunir-se em AGE, no dia 10/10/2021, às 
12h15min (após o Culto Matutino), em 
primeira convocação, para tratar da venda 
do apar tamento  na  RUA ANDRÉ 
CAVALCANTI,  41 /  SALA 416 – 
CENTRO/RJ, de propriedade da Igreja. Ore e 
participe! 
 Em 2ª convocação, a Assembleia 
reunir-se-á no dia 17/10/2021, às 
12h15min (após o Culto Matutino).

Composição das Mesas Receptoras e 
Apuradora de votos da Assembleia 
Geral Extraordinária, para eleição de 
Presbíteros da IPRJ, em 03 de outubro 
de 2021.

Mesas Receptoras
1 - Presb. Ruy Fonseca - Presidente;
Rosibeth Souza R. da Silva - Secretária.
2 - Presb. Luis Monteiro - Presidente;
Maria Monteiro - Secretária.
3 - Presb. Jorge Apocalypses - Presidente;
Antônia Souza Werling Oliveira - Secretária.

Mesa Apuradora
Presb. Olympio Santos Figueiro Bezerra;
Presb. Jorge Lima de Apocalypses;
Presb. Ruy Fonseca;
Presb. João Bastos;
Diác. Adolfo Correia.

Projeto Caixa de Sapato 2021
Vamos continuar com a linda 

missão de abençoar crianças e idosos neste 
Natal, dos seguintes locais: Lar Vasti e Lar 
D .  Mar ta  (c r ianças) ;  C lube  dos  
Paraplégicos, Abrigo Presbiteriano e Lar 
Samaritano (Idosos). O projeto visa 
presentear com uma caixa de sapato 
cheinha de lembranças como: brinquedos, 
material escolar, material higiênico, gorros 
etc. As inscrições já estão abertas na 
recepção da Igreja, pelo WhatsApp (21) 
98102-9088 na secretaria. Se você quer 
adotar alguém e não pode montar a caixa, 
teremos uma equipe à disposição. É só 
entrar em contato. O desafio é enorme e 
precisamos da colaboração e apoio da 
Igreja como sempre tivemos. As caixas 
devem ser entregues até o dia 07 de 
novembro. Projeto Caixa de Sapato: a 
Catedral fazendo a diferença nos corações. 

Assembleia Geral Extraordinária para 
Eleição de Diáconos
 O Conselho da Igreja, cumprindo 
sua atribuição espiritual, administrativa e 
constitucional, conforme o artigo 9º, §1º, 
alínea "a" da CI/IPB, convoca a 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 7 de novembro 
de 2021, às 9h30min, para à eleição de 9 
(nove) diáconos. 
 A abertura da AGE será 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!



Maria Helena Sathler Gripp – Dama Cristã convocada às mansões celestiais.
 Aos 83 anos, bem vividos na presença de Deus e de sua 
família, nossa amada irmã Maria Helena, foi chamada à presença 
de Deus, a quem serviu com amor, fidelidade, dedicação e 
alegria. “Foi um grande jequitibá, que tombou no domingo 26 de 
setembro de 2021, dia do Senhor, quem ela tanto amava.” 
 A Cerimônia da Esperança Crista aconteceu no dia 27 de 
setembro, no Memorial do Carmo, com a ministração do Rev. 
Renato Porpino, Rev. Haveraldo Vargas Junior, Rev. Alex Barbosa 

e Rev. Anderson Sathler (irmão).
 Na juventude, Maria Helena foi líder da UMP, da SAF, regente e organista do 
Coral, tocou acordeon no orfeão do colégio de Alto Jequitibá, professora de Inglês, 
talentosa jogadora de vôlei, ganhou medalhas de natação; foi exímia professora e pintora 
em porcelana, com exposições e prêmios nacionais e internacionais; na Igreja do Rio, 
fundou, juntamente com o esposo Paulo Gripp e o casal Cresilda e Borges, o Encontro de 
Casais com Cristo. Foi sócia atuante, secretária e presidente da SAF –Rio, liderou a 
equipe de “Arte de Mulheres” por muitos anos. Deixa profunda saudade no coração dos 
irmãos, filhos, netos, irmãos na fé e amigos. Que o Senhor console esta família bendita: 
Filhos: Marcelo, esposa Maristela, e filhos Matheus e Mariana; Paulo, casado com 
Débora, filhos: Guilherme e Giulia; Mauro, casado com Rita, filhos: Pedro e Bruno; 
Maurílio (in memoriam) Irmãos: Mirtes (in memoriam), Guaraci (in memoriam), Márcia, 
Adelino Júnior, Rev. Anderson e José (Filho do coração). Louvado seja Deus pela vida e fé 
de Maria Helena. O Senhor a deu, o Senhor a tomou; bendito seja o nome do Senhor!

Dia das Crianças na Catedral 
 Acontecerá no dia 09 de outubro 
(sábado) às 15 horas no templo. É 
necessário fazer a inscrição pelo direct da 
ucp ou pelo grupo no WhatsApp dos 
responsáveis. Teremos louvor, brincadeiras 
e a mensagem com a Tia Juliana Barcellos. 
E se liga: crianças de todas as idades, pais e 
responsáveis. Ser criança na Catedral é uma 
delícia! 

Parabéns ao casal Thalita e Rev André!
 Com muita alegria, agradecemos 
a Deus pelos 13 anos de união completados 
no dia 27 de setembro.
 Que o amor, o companheirismo e 
o entendimento cresçam dia a dia; e que 
esta data seja celebrada por muitos e muitos 
anos. Deus os abençoe e guarde.
Comissão de Comemorações



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-
feira, dia 04/10/2021, às 19h30min, a Junta 
Diaconal se reunirá de forma on-line pelo 
aplicativo Zoom. O link (id da reunião) será 
disponibilizado no grupo de WhatsApp Junta 
Diaconal.
 
Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas 
para que os membros e visitantes possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19; e o 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 

Chegou o dia! –   Na próxima quinta-feira, dia  
7 de outubro, às 14h30min a nossa tão 
esperada Reunião Plenária presencial. 
Prepare-se em oração. Agende sua presença 
com sua coordenadora.

Contribuição anuall! (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.

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
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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 esta” 
(Provérbios 1:33)

Saudade – O ECCC comunica o falecimento da 
encontreira Maria Helena Satlhler Gripp. Maria 
Helena, juntamente com seu esposo Paulo Gripp, 
foi um dos casais que mais incentivou a 

implantação do ECCC na Catedral; e junto com o 
casal Cresilda e Borges foram os primeiros 
coordenadores. Maria Helena sempre amou esse 
ministério e Deus a usou para que ele chegasse até 
aqui. Louvamos a Deus por sua vida, serviço e 
liderança. Nós perdemos uma grande mulher, mas 
o céu ganha uma serva fiel. Aos familiares nossos 
sinceros sentimentos. Que o Espírito Santo 
console e conforte toda a família! Preciosa é aos 
olhos do Senhor a morte dos seus Santos Sl 
116.15

Reunião Mensal – Na última terça-feira 
tivemos a nossa reunião mensal presencial 
com praticamente todos os lugares reservados 
ocupados. Muito bom rever irmãos e amigos, 
ainda que com o cuidado preconizado pelas 
diretrizes sanitárias para a realização das 
reuniões. O preletor foi o pastor Ivo Mozart da 
Igreja Presbiteriana do Méier. Que bênção 
irmãos! “Se alguém não cuida de seus 
parentes, e especialmente dos de sua própria 
família, negou a fé e é pior que um descrente” (1 
Tm 5:8). Coloque este propósito diante do 
Senhor e considere estar junto na próxima 
reunião que será em novembro. Em outubro, 
no dia 26, teremos a eleição da nova diretoria. 

5 - Boletim Dominical 



XXIV RECCC – Está chegando! Reunião 
preparatória presencial dia 05/10/21 às 20 h no 
templo. Com a graça de Deus poderemos 
celebrar mais um Reencontro nos dias 22, 23 e 
24 de outubro 2021 no Hotel Atlântico Búzios. 
Venham estar conosco na reunião preparatória 
e receber todas as informações relevantes para 
termos uma programação muito abençoada! 
Todos são bem-vindos! Você que está inscrito 
não pode faltar! Vamos orar pelo nosso evento!

Aniversário de Bodas – Parabéns aos casais 
por mais um ano de aniversário! Dia de renovar 
os votos de amor e respeito. Dia de celebrar as 
conquistas! Que a felicidade a dois seja sempre 
presente em suas vidas! Que o próprio Senhor 
seja o vínculo desta união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje é o primeiro domingo do mês; dia de 
participar da Reunião de Oração da UPH-Rio! 
Será às 17h30min pelo chat de vídeo do nosso 
grupo no Telegram. Segue abaixo as 
informações de acesso:

Grupo da UPH-Rio: https://t.me/uph_rio
Chat de vídeo do grupo: 
https://t.me/uph_rio?voicechat

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://www.facebook.com 
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizados todos os domingos às 18h no 
salão Álvaro Reis. Participe!

Siga-nos em nossas redes sociais para ficar 
por dentro se todas as nossas programações. É 
lá onde divulgamos de forte mais intensa e 
detalhada os nossos encontros.
Para mais informações: instagram (upa.rio), 
facebook (UPA - Rio)
 ou email(diretoriaupario@gmail.com) 

Movimento Oásis 

Devocional: Vai acontecer no próximo dia 
10/10, às 16h30min pelo aplicativo Zoom. 
Preletor: Sem. Jérson Neto. Louvor: Cintia 
Fortunato. Ore, divulgue e participe!

Momento de oração: Todos os dias pelo 
WhatsApp nos grupos, nos reunimos em 
oração. Participe! 

Agenda outubro: 
10/10: Devocional 
11/10: Curso 
25/10: Reunião de Oração

#sociedades e ministérios
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www.CATEDRALRIO.org.br

Presb. Guilherme Simon 
Aprovado e convocado à Glória Celestial! 

 Nosso amado Presb. Guilherme Simon nasceu 
em 12 de outubro de 1929, na cidade de Palmas, no 
Paraná, filho de Benjamin Simon e Alexandrina de 
Barros Simon. Fez sua Profissão de Fé e Batismo em 
25 de dezembro de 1947, ministrado pelo Rev. 
Amantino Adorno Vassão. Viúvo de Ângela Maria de 
Carvalho Simon. Faleceu em 23 de setembro de 

2021, e a Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu no dia 24, com a 
ministração do Rev. Renato Porpino, Rev. André Albuquerque e Lic. Daniel 
Jardim.
 Ainda muito  jovem, foi presidente da UMP, professor da EBD e 
eleito presbítero da IPRJ em 1961. EEm 1965, transferiu-se para a  Igreja 
Presbiteriana da Tijuca, congregação nossa, por ocasião de sua 
organização, onde foi eleito presbítero por vários mandatos. Em seu retorno 
à catedral, em 1991, foi eleito presbítero e, após mais de 25 anos de 
mandato, recebeu a emerencia.
 Exerceu o presbiterato por 57 anos! Sua vida marcou a Igreja e as 
nossas vidas! Participou de vários ministérios e comissões, e como levita do 
Coral Canuto Regis usou sua bela e potente voz a vida inteira, para adorar, 
louvar e exaltar o nome do Senhor. Um homem de fé, integro, fiel e consagrado 
ao Senhor! Que o Senhor console sua querida família: os filhos Carlos, 
Guilherme e Miguel; os netos Rodrigo, Vitor e Daniel; seus irmãos e irmãs, e 
sua sobrinha Márcia, a quem considerava como filha..

 Fazemos suas as palavras do Apóstolo Paulo: “Combati o bom 
combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me 
está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não 
somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.”                 
(2 Tm 4. 7-8) 
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Tende em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de 
Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus.” (Fp 2.5-6)

Mulheres: “Antes, a si mesmo se esvaziou, 
assumindo a forma de servo, tornando-se 
em semelhança  de  homens ;  e ,  
reconhecido em figura humana.”               
(Fp 2.7)

Homens: “A si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até à morte e morte 
de cruz.” (Fp 2.8)

Dirigente: “Pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome,” (Fp 2.9)

Todos: “Para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo 
da terra, e toda a língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para a glória de Deus 
Pai.” (Fp 2. 10-11)

  54 HNC – “A Chegada do Messias”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

I – CONSAGRAÇÃO – 

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de 
fatos que se não vêem. Pois, pela fé, os 
antigos obtiveram bom testemunho. Pela 
fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente 
sacrifício do que Caim; pelo qual obteve 
testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. 
Por meio dela, também mesmo depois de 
morto, ainda fala.” (Hb 11. 1-2; 4). 

146 HNC – “Segurança do Crente”
(1ª e 2ª Estrofes)

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 9. 20-25 
             Presb. Luis Alberto Santos

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. André Albuquerque

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

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV - CONTRIÇÃO 

CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Se dissermos que 
mantemos comunhão com ele e andarmos 
nas trevas, mentimos e não praticamos a 
verdade. Se, porém, andarmos na luz, 
como ele está na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado.” (1 Jo 1. 6-7)

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: Fala à minha'alma 
(1ª Estrofe) 

Fala à minha alma, ó Cristo,
Fala-me com amor !
Segreda, com ternura:
"Eu sou teu Salvador !»
Faze-me bem disposto
Para te obedecer, 
Sempre louvar teu nome
E dedicar-te meu ser

Ministração do Vinho:

Cântico: Fala à minha'alma
(2ª Estrofe) 

Faze-me ouvir bem manso,
Em suave murmurar:
"Na cruz verti meu sangue
Para te libertar". 
Fala-me cada dia,  fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido: "Tu tens um Salvador !"  

DEDICAÇÃO

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: "Como é precioso, irmão"

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor. Eu tenho com você
Não existem mais barreiras, em meu ser
Eu sou livre pra te amar
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você
No amor do nosso Pai
Somos um no amor de Jesus

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Santo Espírito 

Não há nada igual
Não há nada melhor
A que se compara à esperança viva
Tua presença
Eu provei e vi
O mais doce amor
Que liberta o meu ser
E a vergonha desfaz
Tua presença

Santo Espírito, és bem-vindo aqui
Vem inundar, encher esse lugar
É o desejo do meu coração
Sermos inundados por Tua glória, Senhor

Vamos provar quão real é Tua presença
Vamos provar a Tua glória e bondade

 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: Grande é o Senhor 

Grande é o Senhor
E mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus
Seu Santo monte
Alegria de toda terra

Grande é o Senhor
Em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda
Contra o inimigo
Por isso diante Dele
Nos prostramos

Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te
Por Tua obra em nossa vida
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus

Oração de Adoração

II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Honra ao Senhor com os teus bens e com 
as primícias de toda a tua renda; e se 
encherão fartamente os teus celeiros, e 
transbordarão de vinho os teus lagares.” 
(Sl 116.12; Pv 3. 9-10)



Cântico:  Toma o Meu Coração 

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

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

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Confia no Senhor e faze o bem; 
habita na terra e alimenta-te da verdade. 
Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os 
desejos do teu coração.” (Sl 37. 3-4)

Congregação: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nele, e o mais ele fará.”                 
(Sl 37. 5)

Motivos de Oração

Cântico:  Sonda-me, Usa-me 

Sonda-me, Senhor, 
E me conheces
Quebranta o meu coração
Transforma-me
Conforme a Tua palavra

E enche-me até que em mim
Se ache só a Ti

Então
Usa-me, Senhor
Usa-me

Como um farol que brilha à noite
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto
Como flecha que acerta o alvo

Eu quero ser usado
Da maneira que Te agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar

Eis aqui a minha vida
Usa-me, Senhor
Usa-me

Sonda-me
Quebranta-me
Transforma-me
Enche-me
E usa-me

Oração Silenciosa 
Oração Audível

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 2. 14-26  
                           Presb.  Jorge Apocalypses

Cântico: Coração Igual ao Teu 

Se Tu olhares, Senhor
Pra dentro de mim
Nada encontrarás de bom
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado

11 - Boletim Dominical 



Preciso tanto do Teu perdão
Dá-me um novo coração

Dá-me um coração igual ao Teu
Meu Mestre
Dá-me um coração igual ao Teu

Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o Teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu

Ensina-me a amar o meu irmão
A olhar com Teus olhos
Perdoar com o Teu perdão

Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos
Dá-me um novo coração

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti 

V – ATO DE DESPEDIDA 

Cântico: Cantarei Teu Amor

Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
Deixando Tua cura entrar

Me alegro por Te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-Te

Cantarei Teu amor pra sempre,
Cantarei Teu amor pra sempre!

Meu coração exulta
Com alegria eu canto
Se o mundo conhecer a Ti
Ele se encherá com a Sua alegria

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: O Senhor é Bom

Bendirei ao Senhor pra sempre
Proclamarei que o Senhor é bom

O Senhor reina, reinará com majestade
O Senhor reina, em justiça e em verdade

O Senhor é bom
O Senhor é bom
Sua misericórdia dura para sempre

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Anotações
e reflexões



mãos à obra,
 a alegria da maturidade cristã

Tema

20
21

tempo de   
Esperança  e  Crescimento

De 29 de agosto a 28 de novembro 

Todos os domingos,  às 19h, culto da noite

Exposição da carta de Tiago

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

capítulos
1 ao 5 



#aniversariantes da semana

Hoje: Claudionor Fonseca, Jane Simone de Oliveira, Lucas Biato de Oliveira, Rosa 
Elena da Silva Pereira, Wanda Limongi da Rocha Oliveira;  

Seg 04: Enzo Garcia Cascardo, Euricéia Lima Diniz, Gelcia Moreira Improta,  
Jefferson Sing Toledo Júnior, Livia Sthefanie Simões Gouvêa;  

Ter  05: Carlos Cesar Moura, Henrique Candioto Braga, Isaac Garcia de Camargo, 
Isaac Silva de Oliveira, Shirley Dias Domingues Coelho;  

Qua 06: Presb. Aguinaldo Luiz de Castro, Maria de Fátima Holanda dos Santos, 
Sergio Manoel de Souza;  

Qui 07: Giovana Luna Paz de Oliveira, Maria Eduarda de Assunção Mesquita, 
Maria Gabriela Martins Mynssen Miranda de Freitas, Regina Lucia da Silva 
Passos, Rubyard da Silva Carvalho, Valdir Dal´Evedove (Polaco), Vinicius da 
Silva Ramos;  

Sex 08: Edina de Carvalho Freire, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira, 
Guilherme Charles dos Santos, Karen Abdo de Campos, Maria Eduarda 
Nogueira Vasconcellos Miranda de Freitas;  

Sáb 09: Cathia Dias Moreira da Rocha, Maria José Chiappini Vilas, Maria 
Madalena Torres de Azevedo, Mateus Tajra de Mello Costa, Diác. Miguel 
Teixeira dos Santos Camboim , Rafaela Santos de Lima Alvarenga Amaro, Diác. 
Sérgio Branco Pereira, Thaiz Nobrega Teles da Silva.   

#de nascimento
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Hoje: Jonathas Diniz Vieira Coelho e Marcela de Freitas Braga Coelho, Érica 
Cristina Lessa Monteiro e Damião Antonio Souto Pinto;

Seg 04: Ricardo Emerson Crescente Machado e Michelle D'avila de Almeida 
Neves Machado;

Ter  05: Ermilinda Amaral Lourenço e Renato Gomes Lourenço, Lauriane 
Marinho Candeco e André Luís Duncan Quintanilha, Kamilla Botelho Fusco e 
Felipe Baronto de Andrade, Henrique Candioto Braga e Alice Berlingeiro 
Régula;

Qua 06: Eliane de Oliveira Maia dos Santos e Joel Roberto dos Santos;
Qui 07: Maria Eunice de Oliveira Souza e Geraldo de Oliveira Souza;
Sex 08: Talita Franco Rodrigues e Celso da S. Rodrigues;
Sáb 09: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos e Marcelo Jardim de 

Vasconcellos."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. André Albuquerque 

 “Dúnamis, a esperança em movimento.”

19h:  Rev. Isaías Cavalcanti

"Mãos à Obra, a alegria da maturidade 
cristã".

Escala de Púlpito de Presbíteros:

03/10: 10h30min: Presb. Luis Alberto
            19h: Presb. Jorge Apocalypses
10/10: 10h30min: Presb. Mauricio Buraseka
            19h: Presb. Luis Monteiro
17/10: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra
            19h: Presb. Newton Alvarez
24/10: 10h30min: Presb. Peter Tenny
            19h: Presb. Paulo Raposo
31/10: 10h30min: Roberto Corrêa
            19h: Presb. Renan Jardim

Domingo (03/10/2021) - 2A - Culto das 10h30min: Walter Cascardo, Adolfo 
Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Charles Mattos, 
Isabelle Barbosa, Priscila Marques.

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

Próximo Domingo (10/10/2021) - 3A - Culto das 10h30min: Tiago Trindade, Luiz 
Henrique, Ricardo Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Ruy 
Coelho, Amanda Casanova, Cátia Cunha, Maria Luisa. 

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Tiago Trindade, Luiz Henrique, Ricardo Dowsley, 
Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, Ligia Jardim, 
Renan Jardim, Matheus Bimbi, Claudia Rego.

Enfermos: 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, João Terroso (sobrinho do Pb. Fernando da Costa).

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

Seg 04: Mateus 14. 23-33 – Ele acalma as tempestades
Ter 05: 1 Samuel 17. 34-39 – Confie na sua armadura
Qua 06: Tiago 1. 22-25 – Faça o que diz
Qui 07: Gênesis 38. 16-26 – Deus e os hipócritas
Sex 08: Exodo 33. 12-23 – Abrigo da tempestade 
Sáb 09: Isaías 41. 8-13 – Fiquei firme! 
Dom 10: Atos 1. 1-11 – Não esqueça! 

#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,

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.



Juntos somos Igreja
 Nos últimos anos, um curioso movimento começou a 

ganhar força no meio cristão: a ideia de que não haveria a necessidade 
de congregar em uma igreja para estar perto de Deus. Frases como 
“Não preciso de igreja para exercer a minha espiritualidade” ou “Sigo a 
Jesus, mas sou contra igrejas”, infelizmente, são cada vez mais 
comuns.

Além disso, essa concepção de crescimento espiritual autônomo e 
independente é algo que vem sendo constantemente endossado por 
nossa sociedade contemporânea, em que muitos desejam esse 
crescimento, desde que isso não envolva necessariamente fazer parte 
de um grupo de pessoas, de uma igreja ou de uma instituição religiosa.

Mas a verdade é que não somos capazes de conhecer mais a Jesus 
sozinhos. A fé cristã pressupõe viver em comunidade. C. S. Lewis em 
seu livro “Os Quatro Amores” diz que “Em cada um de meus amigos há 
algo que somente o outro pode trazer à plena luz. Sozinho não sou 
totalmente capaz de chamar à ação o homem por inteiro; preciso de 
outras luzes além da minha para revelar todas as suas facetas”. Ou seja: 
somente em uma vida comunitária conseguimos conhecer mais de nós 
mesmos e, com esse conhecimento, desfrutarmos da real 
possibilidade do verdadeiro crescimento espiritual.

Por vezes, podemos pensar que quanto mais doarmos de nós 
mesmos para a igreja, mais nos esgotaremos física e mentalmente 
como indivíduos, ou mais nos tornaremos vulneráveis a interferências 
e opiniões externas em nossa vida pessoal. Mas essa é uma ideia 
equivocada: uma vida de interação comunitária e de serviço pode sim 
gerar cansaço, mas ao mesmo tempo, consiste em uma fonte 
inesgotável de energia, em que nos alimentamos mutuamente e 
desfrutamos em conjunto do amor de nosso Deus.

Isso não significa que não teremos conflitos nessa jornada. Somos 
todos irmãos, filhos de um mesmo Pai - mas também somos todos 
pecadores. Choques de personalidade e de vontades fatalmente 
ocorrerão; contudo, é lindo saber que exercer nossos dons e 
demonstrar nossas vulnerabilidades neste corpo único consiste em 
uma via de mão dupla: por vezes, somos feridos e perdoamos; outras 
vezes, nós que feriremos o irmão, pediremos o seu perdão e seremos 
perdoados (podem dar um “check” aí no almejado crescimento 
espiritual).

Não esqueçamos que o nosso Deus é triuno: Ele é um, mas também 
é três. Isso revela que o Senhor deseja de nós uma relação individual 
com ele, mas também deseja que o Seu amor seja manifestado de forma 
horizontal entre nós, quando reunidos em comunhão. O mesmo auxílio 
que concedemos ao nosso irmão em seu crescimento espiritual, 
também nos é dado em encorajamento em nossa própria caminhada.

 Maria Luisa Miranda

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



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

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

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

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

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

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro


