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Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).
Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line)
Quinta-feira: Vida e Fé - 20h

IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastores Auxiliares:
Rev. Isaías Cavalcanti
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Jardim
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Mesa do Conselho
Presb. Assuero Silva - Vice-Presidente
Presb. André Lima - 1º Secretário
Presb. Paulo Raposo - 2º Secretário
Presb. Olympio Bezerra - 3º Secretário
Presb. Altair Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Tiago Trindade - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. João Márcio - 1º Procurador
Diác. Sérgio Branco - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos | Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

#editorial
Nada nos separa do amor de Deus!
Os eleitos foram amados pelo Deus triúno na
eternidade, antes do tempo, antes da existência
física. O amor de Deus por nós é atemporal e eterno,
transcende épocas e gerações. É um amor pleno,
não há amor igual em sua extensão ou
profundidade! É um amor infinito, não tem limite
nem fim. É um amor incondicional, não havia
nenhum mérito em nós que atraísse ou justificasse
esse amor! Ele nos amou na eternidade para o
tempo, e, no tempo, para a eternidade!
Ele nos amou, em soberania e graça, e nós
nem “éramos ainda” ele que era, sempre foi e
sempre será, decidiu nos amar com amor perfeito, o
amor ágape. Este amor pleno, intenso e sacrificial,
alcançou a nossa existência, envolveu o nosso
coração e marcou a nossa vida para sempre!
Nenhum aspecto da ordem criada, evento ou ser
dentro dessa ordem, pode separar-nos ou por fim a
este dinâmico e eterno amor, que nos une a Deus em
Jesus Cristo.
Os eleitos jamais terão esta comunhão de amor
quebrada por causa da aliança da graça!
Por causa deste amor:
1- Somos mais que vencedores
Vencemos a tentação e o pecado. Ultrapassamos
a tristeza, a aflição e a depressão. Suplantamos a
perseguição e a morte, em Cristo, nosso Cordeiro
vencedor!
2- “... nem a morte...”
A morte não nos separa do amor de Deus, pelo
contrário, quando os eleitos morrem, o espírito vai
para o céu, desfrutar da plenitude deste amor. O
amor de Deus levou Cristo a morrer a nossa morte, e
a ressuscitar para nos garantir imortalidade e vida
eterna!

3- “...nem a vida...”
A vida dos eleitos foi planejada por Deus, “todos
os dias escritos, e determinados, quando nenhum
deles havia ainda.” (Sl 139. 16).
Por seu amor, Ele cuida de nós, nos protege, nos
cura, provê o que é necessário para a subsistência e
sobrevivência. Ministra, aos eleitos, a
perseverança dos santos!
4- Nem hostes demoníacas.
“...nem os anjos...” a referência é a anjos
decaídos, os espíritos malignos.
“nem os principados...” corresponde à
expressão “principados e potestades nos lugares
celestiais.” (Ef 3.10) São as forças do mal, as hostes
espirituais da iniquidade no universo.
Nada do que existe nas dimensões do espaço:
“nem altura, nem profundidade; nada que existe no
transcurso do tempo: “Nem coisas do presente,
nem do porvir; nada que existe em todo o universo
de Deus: nem qualquer outra criatura, pode afastar
ou separar os filhos de Deus do amor do Pai, que
lhes foi assegurado em Cristo!"
Por isso, com fé e alegria, cantamos:
“... e sempre me amarás, porque jamais
inferno
ou mundo poderão ao teu querer se opor,
Ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno,
Ao teu amor, ó pai, ao teu amor superno.
Meu Deus, que amor!
És sempre e todo amor!” (Guilherme Ferreira)

No amor de Cristo,

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Novos Membros Recebidos!
No domingo passado, no culto matutino,
a Igreja recebeu novos membros, que
passam a integrar a Família Catedral: Bruno
Raphael de Lima Moreira, profissão de Fé
e batismo; Rachel Morais Valença
Moreira, carta de transferência; Rachel
Dias de Mattos, jurisdição a pedido;
Mariana Dias de Mattos Corrêa, batismo
infantil.
Bem-vindos, amado irmão e irmãs! A nossa
Igreja os recebe com alegria e os acolhe com
amor fraterno! Que a Igreja continue a ser bênção
na vida e família de vocês!

A Celebração da Ceia do Senhor
Acontece, em nossa Igreja, no 1º e 2º
domingos do mês, no culto matutino, às
10h30min, e no 3º domingo, às 19h.
participe, com toda a sua família, desses
momentos de comunhão, consagração e
crescimento espiritual!
Não se ausente da Mesa do Senhor e
da comunhão dos santos!
“O Senhor nos convida a cear!”

Regência do Coral Canuto Régis
Durante o mês de setembro, em
função da viagem da regente Anita
Lins ao exterior, o Presb. Peter Tenney,
ministro de música da nossa Igreja,
assumirá a regência do coral.

Seja um dizimista fiel!
O dízimo, estabelecido por Deus, é de 10
(dez) por cento de todo nosso ganho:
salário, pensão, mesada, cachê, pró-labore,
etc.
A entrega ou devolução do dízimo deve
ser um ato espontâneo, sem pressão ou
imposição; devemos fazê-lo com alegria,
sem constragimento. O dízimo deve
expressar a nossa fidelidade a Deus, pois
Ele requer a sua entrega; manifestar a nossa
gratidão, pelo reconhecimento do que o
Deus da providência faz. É um ato de amor à
Casa de Deus e ao Deus da causa.
Pense, repense, reflita e aja. Você é
responsável pela manutenção da obra de
Deus aqui na terra; Deus nos dá o privilégio
de sustentar a sua Igreja através dos
dízimos, das ofertas (qualquer quantia
além do dízimo) e do serviço.
“Invista no reino de Deus. Tal
investimento tem consequências
eternas!”

Rev. Renato Porpino em São
Paulo
Pregando na Igreja Unida, por
ocasião do aniversário de 120 anos
daquela Igreja irmã. Oremos para que
o Senhor o use com autoridade e
unção na ministração da palavra!

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

SAF Rio - Todas as terças-feiras, às 9h. Cara
sócia, participe, você será abençoada.
Reuniões Departamentais - Participe e
receba a bênção! Entre sempre em contato com
sua coordenadora.

Reunião de Oração e Reunião Ordinária –
Dia 05/09/2022, às 18:30h, a Junta Diaconal
se reunirá no Salão Álvaro Reis para a Reunião
de Oração, seguida pela Reunião Ordinária às
19h15min, na Sala do Conselho. Vamos nos
manter em oração e pedir ao Senhor orientação
por este momento importante em nossas vidas.
Contribuições Destinadas à Junta
Diaconal - Caso você tenha o desejo de
realizar alguma oferta específica para as
atividades da Junta Diaconal, esta oferta
poderá ser feita diretamente pelos envelopes da
Igreja, seja em espécie ou de forma eletrônica
(colocando o comprovante da transferência
nos envelopes) identificando a JD como
destinatária.
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

Live de Estatística - Dia 5 de setembro, às
19h; pela CNSAF’s.
Culto do Bebê - Dia 17 de setembro, às 15h.
Retiro Espiritual - Dia 8 de outubro no Sítio do
Papai em Guapimirim– Reserve seu lugar no
ônibus. Inscrições, pagamentos e maiores
detalhes com sua coordenadora.
Contribuição Anual: Valor: 36,36. É privilégio
e dever de cada sócia contribuir.
Vem aí o V Encontro da Mulher
Presbiteriana - 3 a 6/11 em Caldas Novas.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

71º ECCC – Mas já??? É isso mesmo pessoal!
Nosso Encontro de setembro está chegando! E
com ele as preparatórias... Você encontreiro
está sendo convocado para “colocar a mão na
massa”. Venha para as reuniões com este
espírito! A primeira será nesta próxima terça,
dia 06/09 às 20 h. Não falte!
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#sociedades e ministérios
Agradecimento – Queremos registrar nossa
gratidão a você encontreiro que fez todo tipo de
doação em prol da realização da Feira das
Nações. A feira estava linda e nossa barraca de
Portugal abrilhantou a festa! Sucesso total!!!
Aniversário de Casamento – Aniversário de
casamento é celebrar as memórias de ontem,
as alegrias de hoje e todos os planos de
amanhã. Que esta jornada seja guiada,
abençoada pelo Senhor e repleta de alegrias,
conquistas e amor. Feliz aniversário de
casamento!
UPH - União Presbiteriana de Homens

Agradecimento - A todos que estiveram
ajudando na barraca do Angu à baiana na Feira
das Nações! Foi uma festa memorável! Que o
Senhor abençoe os nossos missionários!
Hoje é dia de Reunião de Oração da UPHRio. Todos os primeiros domingos do mês nos
reunimos através do chat de vídeo do nosso
grupo no Telegram. Acesse, através do link, a
partir das 17h30min :
https://t.me/uphriogrupo?videochat
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais: https://t.me/uphrio/431
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UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional UPA Rio- Teremos o nosso Game
UPA, segunda edição, esperamos vocês!
17h30min, na sala da UPA
EBA- Escola Bíblica para Adolescentes Todos os domingos, às 16h30min. Venha
estudar a Palavra Deus!
Conferência Power- 29 de outubro na
Catedral, com as pregações da nossa Mis.
Leninha, Rev. Renato e Rev. Jr Vargas.
cabra macho sim,

SENHOR!

"Tu, porém, ó homem de Deus... segue a justiça, a piedade,
a fé, o amor, a constância, a mansidão." (1 Tm 6.11)

No dia 17/09, das 09h as
11h30min, em nossa igreja, será realizado
mais um encontro “Cabra macho sim,
Senhor”. Terá como perspectiva: buscar a
Deus; orientação de homens na construção
de sua identidade à luz da Palavra de Deus e
da Ética Cristã; o compartilhar de
testemunhos; e momentos de comunhão.
Se você não pôde estar nos primeiros
encontros, compareça ao próximo.
Esteja conosco no "Cabra Macho sim,
Senhor"!

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS

Prelúdio
I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Louvor:
Dirigente: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!” (Sl
8.9)
Congregação: “Que variedade, Senhor, nas tuas
obras! Todas com sabedoria as fizeste; cheia
está a terra das tuas riquezas.” (Sl 104. 24).
Todos: “A glória do Senhor seja para sempre!
Exulte o Senhor por suas obras! Sê exaltado, ó
Deus, acima dos céus; e em toda a terra
esplenda a tua glória.” (Sl 104. 31; 108. 5).
26 HNC – “Grandioso és Tu.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja mantimento na
minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós bênção sem
medida. Honra ao Senhor com os teus bens e
com as primícias de toda a tua renda;”
(Ml 3. 10; Pv 3. 9).
Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor

Leitura Bíblica: Salmo 10. 1-18
Presb. Adibe Vieira
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema: “Adoração, Estilo de uma Nova Vida ”.
IV – CONTRIÇÃO COM DEUS
Leitura Uníssona: “Então, respondeu Jó ao
Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum
dos teus planos pode ser frustrado. Eu te
conhecia só de ouvir, mas agora os meus
olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó,
quando este orava pelos seus amigos; e o
Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes
possuíra.” (Jó 42. 1-2, 5 e 10)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
V – COMUNHÃO COM O DEUS SANTO
Ceia do Senhor:
Ministração do pão
128 HNC – “Comunhão Preciosa.”
Cântico: “A Começar em Mim.”
Ministração do Vinho

61 HNC – “Ações de Graças”
104 HNC – “Linda Melodia”

108 HNC – “Aflição e Paz.”
Cântico: “Tu és Soberano.”

Oração de Consagração
Pastorais

VI – DEDICAÇÃO E SERVIÇO AO SENHOR
Cântico: “Alto Preço.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio: "Pai nosso"
I – CELEBRAI COM JÚBILO AO SENHOR…
(Sl 100.1)
Convite à Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei
o teu nome para todo o sempre.” (Sl 145. 1)
Congregação: “Todos os dias te bendirei e louvarei
o teu nome para todo o sempre.” (Sl 145. 2)
Todos: “Grande é o Senhor e mui digno de ser
louvado; a sua grandeza é insondável. Profira
a minha boca louvores ao Senhor, e toda
carne louve o seu santo nome, para todo o
sempre.” (Sl 145.3; 21)
Cântico: "Digno é o Senhor"
Cântico: "Yeshua"
Oração de Adoração
II – ENTRAI POR SUAS PORTAS COM
AÇÕES DE GRAÇAS… (Sl 100.4)
Leitura Uníssona:“Não andeis, pois, a indagar o
que haveis de comer ou beber e não vos
entregueis a inquietações. Porque os gentios de
todo o mundo é que procuram estas coisas;
mas vosso Pai sabe que necessitais delas.
Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas
coisas vos serão acrescentadas.” (Lc 12. 29-31)
Cântico: "Eu te louvarei"
Consagração da Vida e dos bens ao Senhor

III – AMO O SENHOR PORQUE ELE OUVE A
MINHA VOZ E AS MINHAS SÚPLICAS…”
(Sl 116. 1)
Leitura Uníssona: “Justo é o Senhor em todos
os seus caminhos, benigno em todas as suas
obras. Perto está o Senhor de todos os que o
invocam, de todos os que o invocam em
verdade.” (Sl 145. 17-18)
Motivos de Oração
Cântico: "Não tenhas sobre ti"
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS DA
TUA LEI.” (Sl 119.18)
Leitura Bíblica: Efésios 5. 22-33
Presb. Altair Bazeth
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da série: “Alcançados para Alcançar: A
Obra de Cristo para Relacionamentos
Saudáveis.”
V – “SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA…”
(Sl 100. 2)
Cântico: "A Bênção"
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "Não seremos abalados"

Oração de Consagração
Pastorais

6 - Boletim Dominical

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Márcio Cristiano Oliveira da Rocha, Rubyard Carvalho Coelho;
Seg 05: Ana Flávia Girardin Pimentel Valmórbida, Hanna Christina da Silva
Medeiros, Maria da Luz Borges Assunção, Therezinha de Jesus Daumas;
Ter 06: Luiz Augusto Pimenta de Castro, Maria de Belém Santiago
Cavalcanti, Marineia das Graças Borges Duarte, Renato Souza da Rocha,
Rosane de Medeiros Santos;
Qua 07: Divabeth Rodrigues dos Santos, Ernani de Carvalho, Letícia
Coelho Lacerda, Marcelle Alves de Souza Lima, Severino Batista de Lima;
Qui 08: Ana Amélia Thiers de Azambuja, Libna Lucena Nascimento,
Marcleide Nunes de Souza Sá, Pedro Fortunata de Aleluia Cavalcante;
Sex 09: Maurício da Silva Brandão.

#de casamento
Hoje: Felipe Botelho Alves Fusco e Agnes Alencar de Castro Pastor Botelho;
Ter 06: Presb. Carlos Roberto Soares e Débora Domingues Soares, Ronaldo
Baptista Donald e Maristela Barthô da Silva Donald;
Qua 07: Washington Andrade Maciel e Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade
Maciel, Monique Santiago Martins de Lima e Sérgio Ferreira de Lima;
Qui 08: Maria Aparecida Cardoso da Silva e Severino Cardoso da Silva;
Sex 09: Mônica Duarte da Silva e Jorge Alves de Souza, Ana Flávia Girardin
Pimentel Valmórbida e Decius Valmórbida;
Sáb 10: Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e Cecília Vieira Machado da
Cunha Gonçalves Rodrigues, Fernando Silva Barros e Maria de Lourdes Rosa
Barros, Christiane Ávila Cordeiro de Medeiros e Carlos Augusto de Medeiros
Junior, Diác. João Paulo Guimarães D´Assunção e Débora Jardim D'assunção.

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

#meditações
diárias

"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)
Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro
Cunha, Jussara Trindade, Lucy Sathler,
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias
Saud, César Mello, Queila Werner, Eleny
Silva, Marília Costa, Elio Sardinha,
Artur Martins da Costa, Ezequiel Vieira
de Sá, Gerci Maria da Silva, Rev. Juan
Ramires,Suzy Aguiar, Alice Lugarinho,
Evando Radicetti.
Outros Motivos: Pela Ucrânia e pelas
eleições no Brasil.

Seg 05:
Deus entende - Salmo 147:1-11;
Ter 06:
Falhou novamente - Gálatas 3:1-6;
Qua 07:
Um mundo de provisão - Salmo
104:10-18-24-26;
Qui 08:
Prosperando juntos - Colossenses
3:5-16;
Sex 09:
Provérbios 7:1-5 - Impresso em
nosso coração;
Sáb 10:
2 Coríntios 3:17-18 -Fazendo sua
música;
Dom 11:
Exodo 3:1-10 - Fogo no deserto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. André Albuquerque
19h: Rev. Renato Porpino
Escala de Púlpito de Presbíteros:
04/09: 10h30min: Presb. Adibe Vieira
19h: Presb. Altair Bazeth
11/09: 10h30min: Presb. André Lima
19h: Presb. Assuero Silva
18/09: 10h30min: Presb. Carlos Roberto
19h: Presb. Dário Porto
25/09: 10h30min: Presb. Denilson Sevilha
19h: Presb. Fernando Lopes
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Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 04/09/2022: Mário Sérgio, Jorge
Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, Antônio
Renato, Lilian Canto, Macelo Freitas, Tiago
Trindade.
Próximo Domingo 11/09/2022: Walter
Cascardo, Marcelo Magalhães, João Márcio,
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos
Candido, João Paulo, José Vinícius.
Escala do Som:
Domingo: 04/09/2022: Victor Mota, Felipe
Agum.
Próximo Domingo: 11/09/2022: Ricardo
Dowsley, Jérson Neto.

#ump
ONDE VOCÊ TEM DEPOSITADO SUA FÉ?
“Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por
intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.” (Romanos 5:1)

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

Nosso problema com a fé não é incapacidade de ouvir a voz de Deus,
mas é a nossa disponibilidade para ouvir todas as outras.
Quando depositamos nossa fé em Deus, temos uma mania de
acreditar que as coisas vão acontecer quando e como queremos, nos
deixando levar pela ansiedade, angústia, medo e incerteza. Quando
Deus mandou Noé fazer a arca, ele apenas confiou e o fez, e levou
décadas para que o plano de Deus se concretizasse, mas a fé que ele
tinha foi o que permitiu que ele tivesse paz em todo processo, mesmo
com os ataques das pessoas que o rodeavam. “Ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se
veem.” Hebreus 11:1
Temos que parar de dar tempo de a crise chegar, devemos nos
antecipar, nos fundamentar na Palavra e na esperança viva. Devemos ser
como a madeira numa fogueira, queimando lentamente porém da forma
correta, não como a palha que queima rápido e esfria rapidamente.
Deus nos promete vida! E vida em abundância; nos promete uma vida
de paz independente das circunstâncias, e pede em troca apenas nossa
confiança, que realmente passemos a conhecê-lo, porque a partir do
momento em que passamos a conhecer a Ele, nossos planos se alinham
com os do Pai.
Amanda Fernandes
Hoje, No Hall Da Cantina, Teremos Nosso Bazar Da Freedom!
Não deixe de dar uma passadinha no nosso Bazar! Além de poder
adquirir uma peça linda com um precinho incrível, você ainda contribui
com a nossa Conferência Jovem Freedom! Esperamos você após os
cultos matutino e vespertino!
No Próximo Domingo, 11/09, Teremos O Nosso 2º Almoço Da
Freedom! Repetiremos a dobradinha de sucesso Chef Giulia Cascardo
+ Confeiteira Claudia Rêgo, em um almoço que é preparado e servido
pelos nossos jovens para a nossa amada igreja! Por R$ 40,00, você terá
uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa!
Garanta o seu convite com a nossa Diretoria!
Amanhã É Dia De Ecos Conexão! Nossa célula/pequeno grupo
é o melhor lugar para se estar na segunda-feira! Amanhã, às 19h, na
casa da Gabi Santi, no Catete! Vamos!?
#sextou Com Culto Jovem! Venha adorar a Deus conosco todas
as sextas, às 20h!
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