


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) 

Qual é sua fonte?
 Você já reparou que uma planta vive de acordo com as circunstâncias 

em volta dela? Ela precisa de água e do sol (entre outras coisas) para sobreviver. 
Assim como se ela estiver em contato com venenos presentes no ar ou no solo, 
consequentemente vai atrapalhar o seu crescimento. Leva um certo período de tempo 
para ser visível o crescimento da planta, mas logo, ela estará grande e bem cuidada 
dependendo das circunstâncias.  

Algo semelhante acontece com nossos espíritos. Somos influenciados 
(para melhor ou para pior) pela nossa fonte de alimentação ou input, e aquilo a que 
nos expomos. Recebemos um enorme volume de input que chega pela Internet, 
pelos filmes, pela música, livros e pelas pessoas com quem interagimos. Isso é 
óbvio. Como isso ocorre e seus efeitos, entretanto, não são tão óbvios como o 
exemplo da planta.

Algumas coisas parecem inofensivas, ou até boas, mas podem produzir 
efeitos nocivos. Outras podem ser perfeitamente agradáveis, ser, de fato, inofensivas, 
e até alimentar nossa mente, melhorar nossas habilidades e aumentar nosso 
conhecimento. Mas não trazem ao espírito os elementos que ele precisa para se 
desenvolver. 

O rei Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo no seu tempo. 
Tinha acesso a praticamente qualquer coisa que quisesse, e pelo visto experimentou 
praticamente tudo que sua riqueza podia lhe proporcionar, mas no final exclamou 
tristemente “Nada faz sentido!”  

É por isso que Jesus nos diz para permanecermos nEle, para ser nossa 
fonte. Ele nos oferece a água da vida a única que vai deixar nosso espírito sedento ( 
assedentado, saciado).  Lemos no primeiro salmo que aqueles que se deleitam nos 
caminhos de Deus e em Sua palavra são como árvores que crescem na beira de um 
riacho; elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também 
tudo o que essas pessoas fazem dá certo”.  Quando Deus quis criar os peixes, Ele 
falou com o oceano, assim como quando quis criar as árvores, falou com a terra, 
mas, quando Deus quis criar os homens, Ele se virou pra Ele mesmo. Então disse 
Deus "façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”. Se você 
tirar um peixe da água, ele morre, assim como arrancar uma árvore do solo, ela 
também morre, similarmente, quando o homem se desconecta de Deus, ele também 
morre. Deus é nossa fonte de vida, fomos criados para viver na presença dEe.

 
Que nossas raízes cresçam firmes às margens dos rios de água viva!

Amanda Fernandes
FALTA MENOS DE 1 MÊS PARA O ACAMPA DE INVERNO! --> Tendo 

como tema "De volta às Raízes", o nosso Acampa ocorrerá entre os dias 15 e 19 de 
junho no Acampamento Vale de Bênçãos - AVB! Não deixe para a última hora! 
Inscreva-se após os Cultos Matutino e Vespertino no hall da cantina!

HOJE É DIA DE ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! --> Teremos a AULA 3 do 
nosso módulo "Fé e Política se Misturam? Impactos da Cosmovisão Reformada na 
Política" com o nosso Rev. Daniel Jardim! É hoje, às 17h!

AMANHÃ TEREMOS ECOS CONEXÃO! --> Nosso encontro da 
última segunda-feira não pôde ocorrer devido às fortes chuvas que caíram 
na cidade. Por isso, o nosso Pequeno Grupo ocorrerá amanhã, às 19h, na 
casa da Gabi Santi, no Catete! Para mais informações, procure a nossa 
Diretoria. 

FALOU EM SEXTA-FEIRA, FALOU EM CULTO JOVEM! --> Nossa 
programação mais tradicional rola toda sexta-feira por aqui, às 20h! Venha adorar a 
Deus com a gente! Tem um lugar pra você aqui na nossa UMP!

Para não perder nenhuma de nossas programações, siga-nos no 
Instagram @umprio!

#ump
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Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar
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Atividades da Igreja / Escala / Informações

#diversos
Divulgações

#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

Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual 
Rev. Daniel Jardim



#liderança
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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastores Auxiliares: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Rev. André Luis Albuquerque

Rev. Daniel Pôlo Jardim
Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Missionária: 

Leninha Maia

 

--

Presbíteros: 

Altair Lauro Bazeth, 

André Luís Anselmo Lima, 

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,

Luis Alberto Rodrigues Santos, 

Lu is  Monte i ro  da  Cos ta 

(emérito), 

Newton Alvarez Rodriguez 

Filho, 

Olympio Santos F. Bezerra, 

Paulo Raposo Correia, 

Peter Walker Tenney  (emérito),

Renan Jardim de Souza, 

Roberto Leite Marinho, 

Ruy Fonseca Coelho,

Sérgio Dias dos Santos. 

-

Presbíteros Eméritos em 

Disponibilidade: 

Adibe Vieira dos Santos,

João Cordeiro,

Roberto Corrêa.

--

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,

J o ã o  P a u l o  G u i m a r ã e s 

D’Assunção 

Jonas de Souza, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

Jorge da Silva Gorne, 

José Vinicius Trindade (Emérito), 

Leonardo Nicácio Trindade, 

Lúcio Mário da Silva Maia,

Luiz  Cláudio  Pere i ra  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,  

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Rodrigo da Silva Nobre, 

Sérgio Branco Pereira, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Tiago de Melo Trindade, 

Victor Mota Reis

Walter Cascardo Carneiro.

-

Auxiliar de Diaconia: 

Lilian Mary Canto Costa 

--

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, 

P e d r o  J u a n  C a b a l l e r o - 

Paraguai.

Missionários no Campo: 

L u i z  F e r n a n d o  G o m e s 

(Portugal), 

Organização Missionária:

Missão Caiuá.

“Por meu intermédio, reinam os reis, e os 
príncipes decretam justiça.” (Provérbios 8.15) 

 Um dos pr inc ipa is  pr inc íp ios 
aprendidos na Bíblia é que Deus é soberano 
sobre tudo e todos. Seu poder é infinito, seu 
entendimento é completo e sua presença 
abrange cada centímetro do universo - e de tudo 
quanto existir fora do atual conhecimento 
humano.

Crer, como fazemos, que Deus é soberano, 
traz algumas implicações para nossa vida, não 
somente em termos eclesiásticos, mas em um 
sentido geral. A primeira delas é de que como 
soberano, Deus é o único que tem autoridade 
para dizer como devemos viver. Em outras 
palavras, porque Ele é o criador, Sua lei é 
fundamental para manutenção da vida. Nenhum 
outro elemento, seja uma pessoa ou uma 
organização, pode nos ensinar, regular ou 
impor regras, leis ou condutas que violem as do 
Senhor.

O cristão deve ser um servo totalmente 
submisso somente à vontade de seu Deus. É um 
equívoco trágico comparar a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus para Sua criação 
com qualquer outra vontade. Não há nada que 
suplante a voz de nosso Senhor. Daí a urgência 
de  nos apegarmos à  B íb l ia  an tes  de 
depositarmos nosso coração e esperança em 
qualquer narrativa contemporânea que 
proponha “solução” para a sociedade. Servos 
submissos não desprezam a voz de seu Senhor.

Porque vivemos em um mundo totalmente 
afetado pelo pecado, não podemos achar que 
todos vivam de acordo a respeitar somente a 
vontade do Senhor. Os problemas do mundo 
ocorrem justamente pelo desprezo e violação da 
Lei de Deus. O pecado faz com que cada um se 

enxergue como árbitro de sua própria vida. Não 
à toa, uma das máximas de nosso tempo é: faça 
o que quiser para ser feliz. Viver sem regras de 
convivência em um mundo caído seria trágico e 
quase que inviável para a sociedade. Daí é que 
as Escrituras nos mostram que o soberano Deus 
escolhe homens e dá a eles autoridade para 
governarem sobre os demais, a fim de manter 
possível o relacionamento em sociedade com a 
presença do pecado.

Porque somos submissos ao Senhor, nos 
submetemos também às autoridades civis 
enquanto elas, fielmente, desempenharem seu 
papel diante daquele que as dotou de poder. Não 
são as nossas afinidades ou discordâncias 
políticas que definem nossa reação diante dos 
governantes, mas é nossa submissão a Deus 
que o faz. No entanto, essa não é uma 
submissão irrestrita como ao Senhor. Porque 
somos submissos a Ele em primeiro lugar, 
devemos nos atentar para os abusos e 
incompetências dos governantes, exigindo e 
lutando, pelos meios lícitos, que honrem o seu 
dever.

Servos submissos ao Senhor reconhecem 
Sua mão governando o cosmos pelas leis da 
física e as nações através dos governantes. Por 
esse reconhecimento, dobram seus joelhos 
adorando Àquele que conhece todas as 
galáxias, mas também clamam para que aqueles 
que possuem autoridade civil façam isso para 
glória do único Deus.

Você é um servo totalmente submisso a 
quem? Que Deus nos mantenha submissos a 
Ele em primeiro lugar, sempre.

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

#editorial
SERVOS SUBMISSOS
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Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Maria da Luz Borges de Assunção, Lucy Sathler, 
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Elias Saud, César Mello, 
Queila Werner, Eleny Silva, Marília Costa, Elio Sardinha, Pb. Sérgio Tito, Phebe Guidi de Barros, Vera Lúcia 
Correa,  Artur Martins da Costa, Ezequiel Vieira de Sá.

Outros Motivos: Pela saúde no mundo, pela Ucrânia e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 23: João 8.12-16 - Guardiões da luz
Ter 24: Atos 2. 42–47 - Mesas de conversa
Qua 25: 1 Reis 18. 25-27-30-38 - Deus ouve tudo
Qui 26: Provérbios 16. 1-2-21-24 - Mais doce do que o mel
Sex  27: Jó 7.17-21 - Por que eu?
Sáb 28: Lucas 6.32-38 - Boa medida
Dom 29: Efésios 4. 14-24 - Na videira verdadeira…

#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 / Presbíteros/Diáconos 

#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)

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
19horas: Rev. André Albuquerque 

Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/05: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
            19h: Presb. João Bastos 
08/05:  10h30min: Presb. Johannes Gaiser 
            19h: Presb. Jorge Apocalypses
15/05: 10h30min: Presb. Luís Alberto
            19h: Presb. Assuero Silva
22/05: 10h30min: Presb. Newton Alvarez 
            19h: Presb. Olympio Bezerra
29/05: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
           19h: Presb. Renan Jardim 

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 22/05/2022: Walter Cascardo, Marcelo 

Magalhães, João Márcio, Pedro Henrique, João 
Henrique, Carlos Candido, João Paulo, José 
Vinicíus. 

Próximo Domingo 29/05/2022: Adeclen Santos, 
Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, 
Luiz Cláudio, José Arteiro, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique. 

Escala do Som:
Domingo 22/05/2022: Ricardo Dowsley, Jérson 

Neto
Próximo Domingo:  29/05/2022: Newton Alvares e 

Tiago Trindade.

#notícias gerais
Visitante, Seja muito Bem-vindo!
 É uma alegria recebê-lo(a) em  
n o s s o  m e i o .  A  I g r e j a  M ã e  d o 
Presbiterianismo Brasileiro acolhe a todos 
com muito carinho e amor fraternal. 
Lembre-se: esta, também, é a sua Igreja. 
Assim sendo, adoremos, juntos, em grande 
comunhão espiritual!

Recepção de Novos Membros 
 Nossa Igreja tem o privilégio e a 
alegria de receber novos membros no culto 
matutino de hoje: Lucas Borges Lima – 
profissão de fé e batismo; Lucas Ferreira 
Távora Cerva – Profissão de Fé e batismo; 
Camila Ferreira Távora Cerva – jurisdição a 
pedido; e Marilda Carvalho de Avillez – Carta 
de transferência. Sejam muito bem-vindos à 
família Catedral! A Igreja os recebe com 
carinho e os acolhe com amor fraternal. 
Fiquem à vontade na Casa do Senhor!

Confraternização da Família Catedral
 No dia 29 de maio, após o Culto de 
Encerramento  da Conferência Família, 
teremos a nossa confraternização no hall da 
cantina com a Noite dos Caldos. Além 
disso, um painel de fotos das famílias da 
Igreja. Mas para que sua família esteja lá é 
necessário que seja enviada a foto para o 
WhatsApp (21) 99500-9778, até a próxima 
quarta-feira. Será uma noite de comunhão e 
alegria na presença do nosso Deus. Temos 
uma Igreja de Portas e Corações abertos 
para sua família. Participe!

Congregação Cristo Redentor no Bairro 
de Santa Teresa.
 Está em plena atividade, algumas 
durante a semana e o culto dominical, às 
10h45min. O Rev. Isaías Cavalcanti está 
participando do culto matutino hoje, 
pregando e celebrando a ceia. Ore pela 
congregação, pelo Sem. Vinicius Ramos, 
cuja família recebeu o Lucca como herança 
do Senhor. Parabéns aos pais, Vinicius e 
Carol, e aos avós maternos, Rev. Alex 
Barbosa e Cláudia! “Bem-Vindo à Vida, 
Lucca!”

Oferta Missionária – “Quem ama 
missões, contribui.”
 A nossa Igreja é fruto da obra 
missionária realizada por Deus, através da 
vida preciosa de Ashbel Green Simonton. 
Temos a missão de pregar o Evangelho; 
evangelizar os descrentes; discipular novos 
crentes; distribuir a Palavra de Deus, livros 
e folhetos; estabelecer pontos de pregação; 
criar congregações; plantar novas Igrejas; 
promover a compra de terrenos; ajudar na 
construção de templos e casas pastorais; 
ajudar na compra de cadeiras e outros 
móveis; ajuda social com alimentos, 
roupas, etc.
 A sua oferta de amor ajuda o 
Ministério de Missões a desenvolver tais 
atividades! Abra o seu coração e o seu 
bolso. Seja um parceiro de missões.
Contribua:  Marcando no envelope 
"missões" X – ou depositando em uma das 
contas da Igreja.
Missões: é tempo de orar, contribuir e ir! 

Reunião na próxima terça-feira, 
dia 24 de maio, às 14 horas no 
Salão Álvaro Reis. Será uma 
alegria ter os irmãos conosco. 
Nhandejáry ta pende rovasã!  O 
Senhor a todos abençoe!



#aniversariantes da semana

Hoje: Altair Freitas Silva, Edinar Vieira Ramos Plácido, Josué Araujo Dutra Louviz de 
Azevedo, Maria Regina Gomes dos Santos Reis, Noemia Teles da Silva;

Seg 23: Antonio Carlos Oliveira Bruno, Ashallan Rodrigues Soares, Denise Boechat Leite, 
Érica Carla dos Santos Guedes, Gabriel de Souza Sá, Lucia Barros de Freitas, Maria 
Cristina Julianelli Spiller, Rute de Azeredo Coutinho Villon;

Ter 24: Roberta Carla Soares Sousa, Sueli Julia de Almeida Patrasso, Vasthi Esther Van 
Sluijs, Washington Sady do Nascimento;

Qua 25: Aline Neves Gomes, Débora Cândido Lemos, Iran Borges, João Pedro Sathler 
Braga, Presb. Luiz Antonio Fernandes Caseira, Olaíse de Fátima Santiago Martins;

Qui 26: Adriana Andrade Cardoso, Diác. Charles Mattos dos Santos, Graça Nascimento 
dos Santos, Nádia Regina Ruggeri Ribeiro da Costa, Odete Nunes de Oliveira, Ruryck 
Trindade Carvalho, Talita Franco Rodrigues;

Sex 27: Alexandre Themístocles de Vasconcelos Filho, Andréa Nakano Samel, Camila 
Bastos Ebendinger, Elizabeth Sabino dos Santos, Marise Cabral de Oliveira Maciel, 
Nelson Carlos Guida Júnior, Rafaela Gonçalves Dowsley Fernandes, Verena de Miranda 
Gomes Cunha;

Sáb 28: Charles Borges Bezerra da Silva, Ednelson Pereira, João Anderson Nascimento de 
O. A. Paulucci Corrêa Chamarelli, Diác. Marcos Vinicius da Silva Santos, Marlene 
Oliveira da Silva, Odete Tavares Braga, Rafaella Célia Oliveira Benevenuto Emmer de 
Albuquerque, Sandra de Magalhães Machado, Sônia Maria Rodrigues Campello, Wilza 
Pereira dos Passos, Yasmin Barros de Souza Evangelista.

#de nascimento

14 - Boletim Dominical 

Hoje: Roberto Antonio Raposo D´Assunção e Lúcia Helena Guimarães D´Assunção;
Seg 23: Diác. Mário Sérgio Costa e Lilian Mary Canto Costa;
Ter 24: Gustavo Miranda de Freitas e Denize Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas;
Qua 25: Elene Maria Santos Ananias e Fernando Gomes Leal, Ana Graice de Souza Ferreira e 

Sérgio Magalhães Ferreira, Frederico Coutinho de Moura Vallim e Amanda Bloch Vallim, 
Joel Henrique Mendes de Mesquita e Daniela Aieta Sartório de Mesquita;

Qui 26: Moises França e Nazira Aráujo França, Abimael Silva Filho e Celia Cristina de Castro 
Muniz, Samuel Barreto da Cunha e Gissele Maryll Brandão de Santana; 

Sex 27: Otto Abreu Diferenz e Maria Aparecida Garcia Diferenz, Diác. Adeclen Garcia dos 
Santos e Elizabeth Sabino dos Santos, Sheila Dias de Oliveira Bittencourt e Marco Aurélio 
Gomes Bittencourt, Mário da Cruz Stançani e Vânia de Cássia de Aráujo Dutra, Janderson 
de Souza Leite e Marla Vanessa Santos Silva Leite;

Sáb 28: Tatiana Campello Lopes e Sérgio de Rezende Lopes Júnior, Thiago Luna de Oliveira e 
Luana Moura da Paz de Oliveira. 

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

#de casamento

No 4o com Deus - HOJE TEM REESTREIA!
 "No temor ao SENHOR, o homem encontra 
um forte apoio e também segurança para a 

sua família." 
(Provérbios 14.16)

 Um NÁUFRAGO é uma pessoa 
abandonada à deriva ou em terra firme. 
Entendemos que essa pessoa está isolada, 
distante do convívio com outras pessoas. 
Certamente já ouvimos histórias que vão de 
Robson Crusoé até o sucesso de 2001 no 
cinema com Tom Hanks. Na verdade, o mar 
geralmente é o algoz e criador desse tipo de 
situação.
 Um dos louvores do Pastor e cantor 
Josué Rodrigues da I.P. Betânia começa com: 
"Olho o mar imenso e belo mar, o homem não 
consegue dominar... Mas para o Senhor, ele é 
como uma simples gota de orvalho." Deus tem 
o controle de tudo e detém tudo sob seu imenso 
e soberano poder. Ele é Onipotente, Onipresente 
e Onisciente.Quanto ao Senhor devemos 
respeitá-lo e temê-lo, porque dele recebemos 
segurança, ainda que numa ilha deserta ou só 
no meio da multidão.
 Depois de 2 anos, surpreendidos por 
uma pandemia, retornamos ao convívio, ao 
olho no olho, à comunhão. Entramos na NONA 
TEMPORADA, mas muitos novos na Catedral e 
antigos também, ainda não t iveram a 
oportunidade de interagir com este evento 
singular. Por isso, PARTICIPE e faça sua parte 
do IDE e pregai, e do "sê tu uma bênção". A 
oportunidade de estar numa Reestreia é HOJE  
às 17h no Salão Álvaro Reis com o Pastor 
CL INTON CÉSAR do  Canadá  em:  "O 
NÁUFRAGO". TRAGA seus amigos, vizinhos, 
colegas de escola, do trabalho ou da faculdade 
para o "No 4o com Deus, o melhor lugar para se 
estar".

Ceia do Senhor
 Celebrada, em nossa Igreja, nos 
1º e 2º domingos, no culto matutino, às 10h 
30min. No 3º domingo, à noite, no culto 
vespertino, às 19h. Participe com a sua 
família. São momentos de profunda 
comunhão com Deus e com os seus, e de 
celebração da morte e ressurreição de 
Cristo! “Vem cear, o mestre chama…”

Festa de aniversário do Abrigo 
Presbiteriano
 Temos a honra de convidá-lo e à 
esta amada Igreja para a festa de aniversário 
de 62 anos do Abrigo Presbiteriano no 
dia 04 de junho de 2022.
 Nossa Instituição, de Longa 
Permanência para Idosos, é fruto do 
trabalho e dedicação das diversas Igrejas 
Presbiterianas situadas no Rio de Janeiro 
que, através de suas Juntas Diaconais 
deram início a essa obra que já dura por 
tantos anos.
 Por isso, esperamos contar com a 
participação dessa querida Igreja nos 
festejos que terão início às 10h30min da 
manhã, com o Culto de Ação de Graças e 
celebração da Santa Ceia. Teremos diversas
atividades, como lanchonete de doces e 
salgados, tradicional almoço e o Bazar 
Melhor do Usado. Estamos localizados na 
Rua Lins de Vasconcelos, 419, e temos um 
estacionamento com vagas limitadas. Por 
isso, sugerimos que todos cheguem cedo 
para aproveitar o dia e se confraternizar com 
as senhoras moradoras na Instituição. 
Telefone: 2269-2047. Toda a renda 
alcançada será revertida para o sustento do 
Abrigo. Participe com toda a sua família!



VIVA o 

DEo novo, e  hora

recomec
T E M A   A N U A L   D E   2 0 2 2

LIVRES, resgatados para viver em Cristo

DE ABRIL A JUNHO, 

AOS DOMINGOS, ÀS 10H30MIN. 

Exposição Bíblica da 

Epístola aos Gálatas

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Alteramos nossa 
reunião de oração para a próxima segunda-
feira, dia 23/05/2022, às 19h. A Junta Diaconal 
se reunirá de forma presencial. Venha orar 
conosco.

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 

Reuniões de Oração Semanais -  Todas às 
segundas-feiras, às 8h. Realização Sinodal 

Rio. Todas às terças-feiras, 
às 9h. Realização SAF Rio. 
Comece a semana com 
oração. Venha orar conosco!

Departamento Ilka Paiva - 
Reunião dia 25 de maio, às 15h.

Reunião Executiva - Dia  26 de maio, às 
14h30min. Contamos com a presença das 
Coordenadoras e Secretárias.

SAF RIO Turistando - Dia 3 de junho, sexta-
feira, às 14h30min. Visita ao Museu Arte do 
Rio. Praça Mauá. Encontro na Portaria às 
14h15min.  Valor do Ingresso R$ 20,00 
(inteira) e R$ 10,00 (meia). Agende com sua 
coordenadora.

Aniversário do Abrigo Presbiteriano - Dia 4 
de junho, sábado, a partir das 10h, 
com o Culto de Ação de Graças e 
celebração da Santa Ceia. Diversas 
atividades, como lachonete de 

doces e salgados, tradicionais almoço e o 
Bazar. Toda renda alcançada será revertida para 
o sustento do Abrigo. Veja com sua 
coordenadora como você pode colaborar.   
Participe! A SAF-Rio está responsável pela 
lanchonete.

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE” (Filipenses 4:13)

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

Gratidão a Deus pelo 70º ECCC – Este é o 
sentimento que invade o nosso coração pela 
realização do 70º ECCC. Depois deste tempo 
de exceção, com dois anos impedidos de 
realizar esta obra, Deus marcou de forma 
singular a vida dos encontristas e encontreiros. 
Soli Deo Glória! Por este motivo, teremos 
nosso culto de gratidão aqui na Catedral às 19h 
h do dia 29/05.

Reunião Mensal – Nossa reunião ordinária do 
mês de maio está agendada para a próxima 
terça-feira, dia 24/05, às 20h, no Salão Álvaro 
Reis. O preletor será o Rev. André Aureliano. 

Venha estar conosco nesta noite de comunhão 
e edificação.

Conferência Abrigo – Parece que foi ontem!!! 
No ano passado tivemos na Catedral a 
primeira edição da Conferência Abrigo. Um 
movimento abençoador na Igreja voltado para a 
família. A segunda edição está chegando... 
Será nos dias 27, 28 e 29 de maio. Esteja 
atento à programação. Reserve estes dias em 
sua agenda para edificar sua casa e abençoar 
sua família!

Dia dos Namorados – O ECCC convida 
nossos casais para uma programação 
romântica em comemoração ao Dia dos 
Namorados. No dia 09/06 a partir de 19h. 
Teremos um saboroso rodízio de pizzas e buffet 
de massas no restaurante Conde Gourmet, na 
Tijuca. As vagas são limitadas! Procure o casal 
procurador Patrícia e Marcelo e garanta sua 
vaga! Valor por casal R$ 140,00.

Aniversário de Bodas – Dia de afirmar e 
renovar a aliança de amor feita por Deus. Que o  
prazer e o contentamento a dois sejam presentes 
em suas vidas! Um dia abençoado para o casal!



Todas as nações virão

E adorarão diante de Ti,

Pois os Teus atos de 

Justiça se fizeram manifestos.

Consagração da Vida e dos bens ao 

Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – AMO O SENHOR PORQUE ELE OUVE 

A MINHA VOZ E AS MINHAS 

SÚPLICAS…” (Sl 116. 1a)

Leitura Uníssona: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração, prova-me e 
conhece os meus pensamentos; vê se há 
em mim algum caminho mau e guia-me 
pelo caminho eterno.” (Sl 139.23-24)

 

Motivos de Oração

Cântico: Descansarei

Cobre-me, com Tuas mãos.

Com poder

Vem me esconder, Senhor!

Se o trovão e o mar se erguendo vêm,

Sobre a tempestade eu voarei.

Sobre as águas Tu também és Rei.

Descansarei pois sei que és Deus!

Minha alma está segura em Ti.

Sabe bem quem em Cristo firme está.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA 

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS 

DA TUA LEI.” (Sl 119.18)

Leitura Bíblica: Josué 8. 1-35 
            Presb. Olympio Bezerra

Mensagem: Rev. André Albuquerque

Tema da série: 
“Coragem para recomeçar”

V – “SERVI AO SENHOR COM 

ALEGRIA…” (Sl 100. 2a)

Cântico: Todavia me Alegrarei 

Eu tenho um Deus, que não vai deixar.

Essa luta me matar, desespero me tomar.

Por mais pressão que seja a situação,

O controle ainda está na palma de Suas mãos.

O choro dura uma noite, mas a alegria,

Ela vem pela manhã.

Eu creio, eu creio.

Ainda que a figueira não floresça

E não haja fruto na vide,

E o produto da oliveira minta.

Todavia eu me alegrarei!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio
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UPH - União Presbiteriana de Homens

C o n g re s s o  N a c i o n a l  d e  H o m e n s 
Presbiterianos: Incentivamos os nossos 
sócios a participarem do Congresso Nacional, 
que acontecerá nos dias 22 a 25 de setembro, 
no SESC em Guarapari - ES. O valor da taxa de 
inscrição poderá ser parcelado. Este evento 
acontece de quatro em quatro anos, a fim de 
tratarmos assuntos que envolvem a UPH 
Nacional; nessa ocasião, elegeremos a nova 
diretoria da CNHP. Para mais informações, 
a c e s s e  o  s i t e :  h t t p s : / / w w w . u p h . 
org.br/congresso-2022/ .

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
s o c i a i s :  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m 
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Hoje tem devô!-  Estaremos juntos mais uma 
vez e com a volta do nosso ECOS Oxigênio na 
devocional! É isso aí! Nossos queridos Miguel 

Camboim e Gabi Pereira estarão trazendo a 
Palavra. Você não pode perder! Às 17h30min 
na sala da UPA. Vem! 

Acampamento de Inverno da UPA Rio- Já 
estamos preparando o nosso Acampa!!! Vem 
novidade por aí! Fique ligado! Em breve 
maiores informações! Mas deixe reservado 
esta data: 27 a 31 de julho. 

Capacitação UPA-Rio – Servir a Deus é bom 
demais! E nos próximos domingos teremos 
momentos de orientações práticas para as 
seguintes áreas: Vídeo, som, recepção, 
projeção de mídia, ministério infantil, 
fotografia e elaboração de vídeos e reels.
Você pode se inscrever até em 3 áreas 
colocando sua prioridade. As fichas estão com 
a diretoria da UPA. Informaremos as datas e 
horários da capacitação. A UPA Rio servindo 
a Deus com alegria!

Rede social da UPA- fique ligado no Instagram, 
@Upa.Rio Lá passamos as informações das 
atividades, fotos, curiosidades bíblicas e muito 
mais!

Movimento Oásis

Agenda Maio: 
22/05 - Devocional, às 16h, presencial.   

Preletora: Marinete Pereira Alves.
24/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App 

Zoom.
31/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App 

Zoom .

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 

https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/
https://www.facebook.com/groups/1126514744060436/permalink/4529238587121351/


#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Bom é Estarmos Aqui

I – CELEBRAI COM JÚBILO AO 

SENHOR… (Sl 100.1a)

Convite à Adoração:
Dirigente: “Louvai ao Senhor, porque é bom 

e amável cantar louvores ao nosso Deus; 
fica-lhe bem o cântico de louvor.”              
(Sl 147.1)

Congregação: “Aleluia! Louva, ó minha 
alma, ao Senhor.” (Sl 146.1)

Todos: “Louvarei ao Senhor durante a minha 
vida; cantarei louvores ao meu Deus, 
enquanto eu viver.” (Sl 146.2)

Cântico: Maravilhoso (Quão formoso és)

Quão formoso és, rei do universo,

Tua glória enche a terra e enche o céu.

Tua glória enche a terra, 

Tua glória enche o céu.

Tua glória enche minha vida, Senhor!

Maravilhoso é estar em Tua presença.

Maravilhoso é poder Te adorar.

Maravilhoso é tocar em Tuas vestes.

Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!

Cântico: Segurança

Entrego a Ti a minha oração

Pois Tu És, Senhor,

Fonte de águas vivas que há em mim.

És a minha esperança

Eu descanso em Ti.

Posso confiar, Que a vitória estar por vir!

Seguro estou em Ti,

Tú és o Deus de amor,

Não temerei o mal,

Tú és o Grande Eu Sou.

Eu ergo minhas mãos,

Preciso Receber

Tua Palavra ó Deus,

Que me fará vencer.

Oração de Adoração

II –  ENTRAI POR SUAS PORTAS COM 
AÇÕES DE GRAÇAS… (Sl 100.4a) 

Leitura Uníssona:“Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. 
Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à 
medida que alguém tinha necessidade. 
Diariamente perseveravam unânimes no 
templo, partiam pão de casa em casa e 
tomavam as suas refeições com alegria e 
singeleza de coração,” (At 2.44-46)

Cântico: Rei das Nações

Grandes são as Tuas obras

Senhor, Todo-Poderoso.

Justos e verdadeiros são 

Os Teus caminhos.

Ó Rei das nações, 

Quem não temerá?

Quem não glorificará Teu Nome?

Ó Rei das nações, 

Quem não Te louvará?

Pois só Teu Nome é santo!
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração:
Dirigente: “E os quatro seres viventes, 

tendo cada um deles, respectivamente, 
seis asas, estão cheios de olhos, ao redor 
e por dentro; não têm descanso, nem de 
dia nem de noite, proclamando: Santo, 
Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, que é e que há 
de vir.” (Ap 4.8)

Congregação: “Eis que vem com as 
nuvens, e todo olho o verá, até quantos o 
traspassaram. E todas as tribos da terra 
se lamentarão sobre ele. Certamente. 
Amém!” (Ap 1.7).

Todos: “…Àquele que nos ama, e, pelo seu 
sangue, nos libertou dos nossos 
pecados, e nos constituiu reino, 
sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a 
glória e o domínio pelos séculos dos 
séculos. Amém!” (Ap 1. 5b e 6).

147 HNC – “Vencendo vem Jesus”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Porque não é para que 
os outros tenham al ív io,  e  vós, 
sobreca rga ;  mas  pa ra  que  ha ja 
igualdade, suprindo a vossa abundância, 
no presente, a falta daqueles, de modo 
que a abundância daqueles venha a 
suprir a vossa falta, e, assim, haja 
igualdade, como está escrito: O que 
muito colheu não teve demais; e o que 
pouco, não teve falta.” (2 Co 8. 13-15).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor

311 HNC – “Avante, ó crentes.”
1ª música

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

III – CONTRIÇÃO
  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “A minha porção é o 
Senhor, diz a minha alma; portanto, 
esperarei nele. Bom é o Senhor para os 
que esperam por ele, para a alma que o 
busca.” (Lm 3.24-25)

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
V – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 4. 12-31  
           Presb. Newton Alvarez

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema: “Livres, 
Resgatados para Viver em Cristo”.

V – DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR

Cântico: Glória para Sempre

Glória pra sempre
Ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor,
Ao Leão de Judá,

À raiz de Davi
Que venceu e o Livro abrirá!

O céu, a terra e o mar,
E tudo o que neles há.
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor !

Ele é o Senhor!   (bis)
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor!
Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Jesus Cristo é o Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 
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Anotações
e reflexões

“Os ídolos que identificam a causa cristã com ideologia política de 
esquerda ou de direita, são meramente sintomas de que Cristo não está 

sendo considerado como suficiente para a fé e para a prática da Igreja atual.”
(Michael Horton – In Cristianismo sem Cristo – Editora Cultura Cristã.)


