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Nas Escrituras Sagradas há uma lista
exaustiva de textos que acentua a vida
diferenciada do Justo. Por exemplo:
Salmo 1, Mateus 5:1-12 e 1 Coríntios 13.
Entretanto, há dois textos que parecem
reverberar de forma altissonante as
declarações do Salmo 15. São eles:

“... Quem dentro nós habitará com o fogo
devorador? Quem dentre nós habitará com
chamas eternas? O que anda em justiça e
fala o que é reto; o que despreza o ganho
de opressão; o que, com um gesto de mãos,
recusa aceitar suborno; o que tapa os
ouvidos, para não ouvir falar de
homicídios, e fecha os olhos, para não ver
o mal, este habitará nas alturas; as
fortalezas das rochas serão o seu alto
refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas
águas serão certas.” (Is 33:14-16)

“Quem subirá ao monte do SENHOR?
Quem há de permanecer no seu santo
lugar? O que é limpo de mãos e puro de
coração, que não entrega a sua alma à
falsidade, nem jura dolosamente. Este
obterá do SENHOR a bênção e a justiça
do Deus da sua salvação.” (Sl 24:3-5 )

Estes textos são muito interessantes
porque não só localizam o cristão na
terra como também, e principalmente,
o colocam no céu. Esta é, na verdade,
a proposta de um “ensaio.” Ou seja,
vivermos aqui, mesmo que de forma
imperfeita, aquilo que, segundo as
Escrituras, viveremos nas mansões
celestiais.

Ocorre, porém, que as
declarações do Salmo 15 são
estarrecedoras quando colocadas diante
de nós como um espelho no nosso dia

O Hóspede de Deus

Salmo 15
1. Quem, SENHOR, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo
monte?
2. O que vive com integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade;
3. o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra
o seu vizinho;
4. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao
SENHOR; o que jura com dano próprio e não se retrata;
5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente.
Quem deste modo procede não será jamais abalado.

Primeira Resposta

Algumas vezes me surpreendo pelo tempo que lutamos com uma situação,
antes de cogitar em falar com Deus sobre ela e ouvir Sua voz.

Reclamamos sobre os nossos problemas; resmungamos; murmuramos;
contamos aos amigos; falamos sobre como gostaríamos que Deus fizesse alguma
coisa a respeito. Pelejamos com situações em nossa mente e em nossas emoções,
enquanto com frequência falhamos em aproveitar da solução mais simples que
existe: oração.

Mas pior do que isso, então fazemos talvez a mais ridícula das declarações
conhecidas pelo homem: “Bem, acho que tudo que posso fazer é orar”. Tenho
certeza que você já ouviu isto antes e talvez até mesmo tenha dito. Todos nós já
dissemos. Somos todos culpados por tratar a oração como um esforço derradeiro e
dizer coisas como, “Bem, nada mais está funcionando, então talvez devêssemos
orar”. Sabe o que isso me diz? Isso me fala que nós realmente não acreditamos no
poder da oração como deveríamos. Carregamos fardos desnecessários - e tornamos
a vida muito mais dura do que deve ser - por que não percebemos o quão poderosa
é a oração. Se percebêssemos, falaríamos com Deus e ouviríamos o que Ele tem a
dizer sobre tudo, mas não como último recurso, mas como primeira resposta.

A Palavra de Deus para você hoje é: Deixe a oração ser sua primeira resposta,
não a última.

Extraído do livro Ouvindo Deus a Cada Manhã de Joyce Meyer

Culto Jovem: Todas as sextas, às 20h, no salão Álvaro Reis. Venha terminar a
semana no melhor lugar para se estar que é na presença de Deus! #Vem
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Rev. Jorge Luiz Patrocínio, Ph.D.
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a dia. Quem conseguirá viver este
padrão tão elevado entre os mortais?
Aqui entra, com certeza, o grande
achado de Martinho Lutero na
interpretação de Romanos 1:17 de que
“o justo viverá por fé.” Lutero tentou
viver este padrão de vida, mas sem
Cristo, ele chafurdou-se no desespero
espiritual e emocional, pois seu
ascetismo o atormentava dia e noite.

É preciso dizer que a Lei serviu
de Aio para nos levar a Cristo (Gálatas
3:24-25). A palavra “aio” ou “tutor” vem
do Grego que quer dizer, literalmente,
“uma pessoa que conduz uma criança”.
Os aios, na época de Paulo, eram servos
responsáveis pela proteção dos filhos de
seus senhores, levando-os para a escola,
corrigindo-os etc. É claro que esta
função era temporária, pois quando o
filho chegava à maioridade, não estava
mais sujeito ao aio. Em Gálatas, Paulo
mostra que as pessoas que estavam
sujeitas à lei de Moisés no passado não
permaneciam subordinadas a este “aio”.
Ele afirma que a Lei cumpriu sua função
temporária enão teve mais o mesmo
domínio depois da chegada da fé em
Cristo. Sendo assim, todos estes textos
de alto padrão comportamental devem
ser interpretados e vividos através de
Cristo Jesus.

Ainda assim, acentuemos algumas
características daquele que é hóspede na
casa de Deus.

1. Caráter íntegro – Vr. 2 - É o
caráter do filho de Deus. No
entendimento de integridade há a ideia
daquilo que é inteiro, sincero e sadio. É
aquele que fala a verdade não apenas
na boca mas principalmente no coração.
Afinal, é dali, do coração, segundo
Cristo, que saem os maus [e

diamentralmente opostos os bons
também] pensamentos (Mateus 15:19).

2. Palavras comedidas – Vr. 3 -
Derek Kidner afirma que “a palavra
traduzida por ́ difamar´ tem um pano de
fundo de ́ ir em derredor,´ para espionar
as coisas e divulgá-las.” Parece mais
perto de “maledicência” do que de
“calúnia.” No final do verso, a expressão
“lança injúria” pode ter o sentido de
ofender com palavras. E neste caso, não
falamos apenas do tratamento entre os
irmãos, mas como o cristão se porta
diante da sociedade hodierna.

3. Lealdade definida – Vr. 4 – O
que, à primeira vista, parece ser uma
atitude farisaica, é, na realidade, nada
mais do que a lealdade. Este homem não
está se comparando com os outros, está
apenas lançando seu voto; declara o que
admira e qual é a sua posição. Abraão
agiu desta maneira com dois reis ímpios
(Gênesis 14:17-24).

4. Atitudes honrosas - Vr. 5 –
“Dinheiro com usura” é condenado na
Bíblia, não no sentido de cobrar juros
(Dt 23:20, Mt 25:27). Mas no sentido
de “tirar proveito das desgraças do
próximo.” Proíbe também a extorsão e
encoraja a generosidade.

5. Lugar garantido para o
Cidadão dos céus – Vr. 5 – No final, o
salmista retoma a proposta do início com
palavras diferentes: “Quem habitará no
teu tabernáculo?” e “Quem deste modo
procede não será jamais abalado.”
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Notícias Gerais

Visitantes, Sejam Bem-Vindos
Com muito carinho acolhemos vocês que
estão nos visitando. Aqui temos um espaço
muito especial para toda a sua família. E o
nosso maior desejo é que Deus fale ao seu
coração trazendo muito paz, alegria e amor
para sua vida. Sintam-se à vontade entre nós!

Hoje! Lançamento da Bíblia
Comemorativa dos 500 Anos da
Reforma Protestante
A Bíblia Comemorativa vem com um
material precioso falando sobre a história
da Reforma Protestante. O nosso maior
desejo é que enriqueça ainda mais a sua vida.
O material está lindo e mais uma vez é um
marco da história da nossa Igreja.  As
vendas acontecerão nos seguintes locais: Hall
e na frente do Templo. O valor será de R$
40,00 e poderá ser em dinheiro ou cartão
de débito.  Não deixe de adquirir a
sua!  Você faz parte desta história!

Projeto Caixa de Sapato 
Este ano estaremos no INPAR (Instituto
Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência a
Criança  e ao Adolescente).  O projeto visa
presentear as crianças com uma caixa de
sapato cheinha de presentes como
brinquedos, doces, revistinhas para pintar,
material escolar, e etc. Além de  uma
cartinha pessoal para cada criança feita pelo
doador. A nossa meta são 400 caixas. E para
alcançarmos o nosso objetivo você pode
ajudar envolvendo sua família, amigos do
trabalho e vizinhos. É só dar o seu nome e
levar as etiquetas e trazer as caixas prontas
para presentearmos as crianças. E com
certeza faremos a diferença no natal de
muitos pequeninos. Estaremos em dois
locais de inscrições após o culto: no Hall e
na entrada do Templo.

Ministério de Intercessão
Vigília, Sexta, 27/10 de 18h a 24h
Covidamos toda à Igreja para orarmos,
nesta sexta- feira, dia (27), das 18h as 24h,
estaremos em vigília. O tema de nossa vigília
é: “...todavia, o meu justo viverá pela fé; e: Se
retroceder, nele não se compraz a minha alma”.
(Hebreus 10.38).

Reunião do Conselho
Os nossos irmãos concíliares estarão se
reunido na próxima quarta-feira, dia 25, às
18:30h, dando prosseguimento à pauta.
Pastores e presbíteros estão convocados.

Decisões do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu e aprovou da tesouraria o

Demonstrativo Financeiro de Agosto;
2. Concedeu transferência por jurisdição ex-

oficio para a IP Bairro Imperial do irmão
Gabriel Leonardo Teodoro da Fonseca;

3. Concedeu transferência para a IP Ilha do
Governador do irmão Euzébio
Gonçalves Machado;

4. Tomou conhecimento do Relatório da
Vistoria Técnica do INEPAC;

5. Deferiu solicitação de cessão do Templo
para casamento dos irmãos Pedro Lobo
e Débora Castilho;

6. Recebeu do Instituto Cidade Viva cópia
final do Book de Vendas para buscar de
parceria para a reforma do Templo;

7. Recebeu o irmão Edilson Nunes Viana e
após uma conversa extremamente
pastoral decidiu restaurá-lo à comunhão
da Igreja com fulcro no Art. 16, alínea
“f ” do CIPB.

A UMP Agradece!
A FREEDOM foi uma bênção! Pessoas se
rendendo aos pés do Senhor, louvor que
nos elevou em adoração, tudo correu da
melhor forma possível. Foram arrecadados
quase 800kgs de alimentos que foram
doados neste sábado 21.10 para a Missão
Vida - Centro de Recuperação de Homens
em Situação de Rua do Brasil. A Juventude
da Catedral não pode deixar de agradecer
a toda a Igreja que abraçou conosco esse
projeto, estando presente tanto na Freedom
como em todas as programações feitas para
arrecadar fundos para a mesma. Ficamos
com o coração grato por ver Deus agir em
nós e através de nós e por ver a Igreja unida
em prol do mesmo objetivo; Evangelizar
pessoas.

 

Pão Diário
Uma meditação para o seu

Culto Doméstico

MOTIVOS DE ORAÇÃO

“...Orai uns pelos outros, para serdes
curados...” (Tg 5.16)

1 - Saúde:  Edineia Bastos, Maria Helena
Sathler Gripp,  Abimael Silva, Yuri Matos,
Presb. Eli Simões,  Lucy Castilho, Isabel
Machado, Angelina Alves de Melo, Hilda
Bastos,  Josué Araujo Dutra Louviz de
Azevedo, Presb. Américo Barros, Manuel
Afonso Vilas.

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ângela Gouveia Gomes da Silva, Carmen Lúcia Nogueira de Paula, Isabelle Barbosa
Feitosa, Maria de Lourdes Costa Correia.

Seg 23: Bianca de Matos Bastos, Rev. Isaías Cavalcanti da Silva, Maria Gisêlda Carneiro da
Silva, Marta Célia Martins de Almeida, Michel Costa Silva, Miraldo Augusto de Oliveira,
Pedro Paulo Gonçalves dos Santos, Rubenice da Cruz Carneiro.

Ter 24: Diác. Roberto Leite Marinho, Vera Lúcia Lima Santiago.

Qua 25: Alexandre Morais, Alice Dantas da Silva, Cláudio Araújo Carneiro, Rosemary
Moreira Machado da Costa, Selma Maria da Silva.

Qui 26: Ana Clara Pellegrino, Olga Lopes Spesanes, Paula Gabriela Rosendo Lima.

Sex 27: Ada Alves de Souza da Cunha, Danielle Arieiro Jones Marques, Isabel Lopes
Monteiro, Priscila Marques Pereira, Sheila Carvalho Stutz, Virgínia Sathler Figueiredo.

Sáb 28: Adriana Maia Ferreira da Silva, Alexandre Tadeu Jorge de Mattos, Ana Cláudia
Marques Ferreira, Célia de Almeida Stutz, Eunice Rodrigues Radicetti, Jennifer Rodrigues,
Lucas Alexandre de Mello Chaves, Maria Eunice de Oliveira Souza, Sabrina de Souza
Póvoa, Sérgio de Gouveia.

Aniversário de Casamento

Ter 24:  Wanderley Correia Lourenço e Maria Eduarda Lourenço.

Qua 25: Maria de Jesus Lauriano de Sousa e Haroldo Pereira de Sousa, Diác. Charles
Mattos dos Santos e Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos.

Sex 27: Presb. Henrique João Stutz e Célia de Almeida Stutz, Elizabeth Moraes Bispo
Alvarez e Sérgio Luiz Calvazara Alvarez, Alexandre Anselmo Lima e Ana Carolina
Domingues Lima, Marcelo Luís Mendes Soares da Silva e Luísa Corsini Madeira.

Sáb 28: Antônio Luíz Monteiro e Maria da Graça de Lima Monteiro, Leonardo da Silva
Braz e Ana Cristina Guimarães Richa Braz.

Segunda-feira 16: Efésios 4.17-32
Terça-feira 17: I Tessalonicenses 5.1-11
Quarta-feira 18: Jó 6.1-14
Quinta-feira 19: João 9.1-7
Sexta-feira 20: Romanos 4.1-17
Sábado 21: Isaías 1.11-18
Domingo 22: Romanos 2.17-24



Notícias Gerais

Assembleia Geral Extraordinária para
eleição de 2 (dois) presbíteros e a
Concessão do Título de  Emerência de
ofícial presbítero.
O Conselho convoca a igreja para reunir-se
em AGE no dia 29 de outubro, às 8h, para a
eleição de 2 presbíteros e para votar título de
emerência, aos Presbíteros Gelbson Veloso
Improta e Roberto Corrêa  conforme artigos
54 e 57 CI/IPB respectivamente. A AGE
começará, às 8h e se estenderá até às 19:30h,
com término no encerramento do culto
vespertino, às 21h. Serão considerados eleitos
os dois irmãos mais votados obedecendo o
quórum mínimo. O Conselho indica os
seguintes irmãos:

À reeleição, os presbíteros:
1- Paulo Raposo;
2- Walter José G. Barros Santos.

À eleição, o irmão:
1- Iaco Lobo de Souza.

Neste domingo está sendo disponibilizada
a síntese biográfica dos candidatos e os
mesmo serão apresentados à Igreja.

Composição das Mesas Receptoras e
Apuradora de votos da AGE, para
eleição de Presbíteros da IPRJ, em 29
de outubro de 2017
Mesas Receptoras de votos.
Mesa 01- Pb. Jorge Lima de Apocalypses

(presidente) e  Antonia Werling (secretária)
Mesa 02- Pb. Luís Monteiro da Costa

(presidente) e Maria de Jesus Barros
Monteiro (secretária)

Mesa 03- Pb. Ruy Fonseca Coelho
(presidente) e Evanilde Silva Rodrigues
(secretária ).

Mesa Apuradora de votos.
Pbs. Gelbson V. Improta,  Olympio Santos 
F.  Bezerra,  Altair L. Bazeth,   Diác. Vitor
Silva Almeida de Araújo e  Pb. Guaraci
Sathler (Vice-presidente do Conselho ).

Obs: Aos mesários, (mesas receptoras de
votos), no domingo da eleição, favor chegar
à Igreja um pouco antes das 08h (oito horas),
para receberem instruções de votação. 

Adote Uma Criança Doando Uma Bolsa
no Acampamento da UCP 
Está chegando mais um acampamento da
nossa UCP, que acontecerá entre os dias 1º
a 5 de novembro, em Bananal, no Vale de
Bênçãos. Temos muitas crianças que
gostariam de participar, mas a família não
tem condições de pagar o acampa. E se
Deus quiser, mais uma vez não vamos
deixar ninguém para trás!   O tema deste
acampamento as crianças conhecem bem:
DPA! Detetives do Pai de Amor.  O valor
é de R$ 320,00.As inscrições estão abertas e
se você quiser ajudar adotando uma criança
que não pode pagar, é só procurar o tio
Dudu ou  tia Leninha.

Convite Especial da Academia
Evangélica de Letras do Brasil  
A AELB sentir-se-á honrada com a presença
de nossos irmãos em Cristo, seus familiares e
amigos no culto de gratidão a Deus pela
existência da Academia e celebração dos 55
anos de sua fundação.  A Sessão Magna será
amanhã, dia 23/10, às 19h30min, na Catedral.
Nosso pastor Emérito, Rev. Guilhermino
Cunha, é o Presidente da AELB e o orador
da noite será o Acad. Pr. Martinho Lutero Regis
Semblano, com o tema: “O Finado Vive! O
Dia de Finados como Propulsor da Reforma
Protestante”. Na ocasião, a AELB e o IRGC
estarão lançando uma Bíblia alusiva ao V
Centenário da Reforma Protestante. Venha e
Participe!

Celebração Oficial da IPB  dos 500 Anos
da Reforma Protestante 
Acontecerá no dia 28 de Outubro (sábado),
às 14h, no Parque Olímpico do Rio de
Janeiro /Arena 1 (Av. Embaixador
Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca). A
programação contará com a presença dos
reverendos Roberto Brasileiro e Hernandes
Dias Lopes, como pregadores oficiais.
Ainda teremos um grande Coral louvando
ao nosso Deus. Um momento histórico 
para a nossa Igreja.

Escalas e Plantões
DINÂMICA DA IGREJA

 Esteja  conosco  durante toda a semana
Domingo:

7h - Ministério de Intercessão no Templo.
8h - Culto Devocional.
9h - Escola Bíblica Dominical.
10:30h - Culto Matutino.
19h - Culto Vespertino.

Segunda-feira:
  12h - SAF na Oficina Maria Reis.
  19h - Ministério de Intercessão.
  16:30h - Tecnica Vocal - Oásis
19h - Reunião de Oração - Óasis. Myriam Dufrrayer

Quinta-Feira:
12h - SAF na Oficina Maria Reis;
18:30h - Culto

Sexta-Feira:
20h - Culto Jovem - Salão Álvaro Reis

PROGRAMA DE RÁDIO

Domingo, 10h - 93.3 FM -

Contato Secretaria IPRJ:
e-mail da Igreja: secretaria@catedralrio.org.br.

Aline Batistone e Raul Vargas Filho

TEMÁTICA ANUAL:
Cristianismo Reformado:

Vida Cristã e Princípios Absolutos

TEMA BIMESTRAL:
“Para a Glória de Deus”
(Setembro/Outubro)

TEMA DOMINICAL - CULTO 10:30H:
“O Justo Viverá por Fé”

Escalas e Plantões

Pregações na Sede: Hoje – 8h: Mis. Leninha Maia; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h:  Rev. Renato
Porpino
Próximo Domingo – 8h: Rev. Renato Porpino; 10:30h: Rev. Jorge Patrocínio; 19h: Rev. Isaías Cavalcanti

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Rev. Romer Cardoso; 18:30 horas:
Paulo Mendes
Próximo Domingo – 11 horas: Pb Dário; 18:30 horas: Rev. Romer Cardoso .

Presbíteros: Hoje – 8h: Jorge Apocalypses; 10:30h: José Ribamar; 19h: Luís Alberto Santos.
Próximo Domingo – 8h: Luís Monteiro; 10:30h: Maurício Buraseska; 19h: Newton Alvarez.

Junta Diaconal: Equipe C – João Luiz, Victor Hugo, Archidemes Campos, Ricardo Dowsley, Paulo
Freitas, Aux. de Diac. Amália Maria, Vitor Araújo, George Washington, Daniel Jardim, José Nei, Luiz
Cláudio, Carlos Candido.
Púlpito – 8h: Ricardo Dowsley; 10:30h: Archidemes Campos; 19h: João Luiz; Quinta - feira: Aux. de
Diac. Amália Maria e Vitor Araújo.

Próximo Domingo: Equipe D – Sérgio Branco, Roberto Marinho, José Vinícius, Adeclen Santos,
Aux. de Diac. Elizabeth Sabino, Ricardo Bezerra, Gerbe Barros, Aux. de Diac. Ondina Brasil, Filipe
Agum, Paulo Ladeira, Leonardo Trindade.
Púlpito – 8h: Adeclen Santos; 10:30h: José Vinícius; 19h: Roberto Marinho; Quinta - feira: Ricardo
Bezerra e Sérgio Branco.

Recepção: Hoje –  Manhã: Mary Bezerra, Licia Maria Barbosa. Noite: Valéria Gorne.
Próximo Domingo – Manhã: Mary Lins, Amália Sena. Noite: Rosa Lúcia.

Equipe de Áudio: Hoje – Tiago Trindade, Carlos Cândido, Victor Mota.
Próximo Domingo – Tiago Trindade, Carlos Cândido, Victor Mota.

Equipe de Vídeo: Hoje: Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança, Yaco.

Próximo Domingo: Manhã: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Carlos Nascimento.
Noite: Marcelo Freitas, Mateus Levi, Pedro Bragança, Yaco.

Música: Hoje – 8h: Solista: Jonas de Souza/Oganista: Ilem Vargas; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo
Coelho; 10:30h: Coral Canuto Regis; 19h: Grupo de Louvor da UMP.

Próximo Domingo – 8h: Coral Africano Amor do Senhor; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho;
10:30h: 500 Anos da Reforma – Grande Coral e Orquestra; 19h: Grupo de Louvor Catedral.



Projeto Família no Altar
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda
família, tanto no céu como sobre a terra.” (Efésios 3.14-15)
Semana de 16 Outubro à 22 de Outubro:
1 – Presb. Olympio Santos Figueiredo Bezerra e Maria
do Socorro Gomes Figueiredo Bezerra (Mary)
2 – Diác. George Washington Creazola e família.
3 – Lídia de Souza Maciel, Gisele Cristina de Souzana
Maciel e família.
4 – Maria Ivone dos Santos e família.
5 – Jamile M. Belardi e família.
6 – Diác. João Márcio de Castilho Santos e família.
7 – Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard
Franco.
8 – Irani de Souza Oliveira e Hélio Eduardo.
9 – Diác. Luiz Cláudio Pereira e família.
10 – Ruth dos Santos Leitão Vilela.
11 - Maria Helena Satlher Gripp
12 - Odiceia Pereira
13 - Rodrigo da Silva Nobre e família
      14 - Rosaldo, Paulo de Lemos e família
         15 - Rosentina Santos da Silva e família.

Vasti Ribeiro de Oliveira
Esposa do Rev. Carlos Antembergue de
Oliveira, da 1ª Igreja Presbiteriana de
Anchieta, foi chamada à presença de Deus,
a quem amou e serviu sempre. Vasti é irmã
de Noádia, Evódia e Bathseba, membros
de nossa Igreja. O seu falecimento ocorreu
no dia 17/10, após longo período de
enfermidade, e a Cerimônia da Esperança
Cristã aconteceu no dia 18, na Igreja
Presbiteriana de Bangú, e o sepultamento
no Cemitério Jardim da Saudade, em
Sulacap. Que Deus console seu esposo, Rev.
Carlos Antebergue, e sua querida família. A
Catedral Presbiteriana do Rio se solidariza
com esta família bendita do Senhor! As
palavras de Paulo são próprias para a serva
de Deus Vasti: “Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé.” II
Timóteo 4.7

Notícias Gerais

Semana de 23 Outubro à 29 de Outubro:
1 – Presb. Guilherme Beda Sayão, Carla Andreia,
Paulo, Lonardo e Mateus.
2 – Diác. José Arteiro de Mesquita, Mara Lúcia de
Mesquita e família.
3 – Valdir da Silva Terra e família.
4 – Lúcia das Chagas e Silva e Família.
5 – Carmem Lúcia de Almeida Ferraz e família.
6 – Zeny Purificação Martorel e família.
7 – Presb. André Luíz Anselmo Lima
8 – Itajacy Maria Tavares e família.
9 – Fábio Arrighi e família.
10 – Geralda Santos e família.
11– Nancy Marques e família.
12 – Silvana Floresta e família.
13 – Irene Dias de Aquino e família.
14 – Diác. João Herique Gomes e ...
15 – Presb. Peter Teney, Denise Teney, João Pedro
e Tomas.

Temos Bateria Nova na Área!!!
Depois de 20 anos com a mesma bateria
resistindo bravamente, a UMP conseguiu
comprar uma nova bateria. Estamos gratos
a Deus por termos sido abençoados com
recursos para a compra da nossa bateria! A
antiga ficará instalada no templo à disposição
dos grupos de louvor de nossa Igreja.

Aula do Curso de Visitação pelo Oásis
Amanhã, segunda-feira, teremos a nossa aula
as 19h com a ministração da nossa irmã
Lilian Costa. Esperamos por você!

Pão diário
A Justiça no coração produz a beleza no
caráter. “Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro, para que a excelência do
poder seja de Deus e não de nós.” (2
Coríntios 4:7).

Sociedades Internas
o nosso Paizinho é muito mais
gratificante! Começamos um novo
módulo semana passada que está
incrível!!! Programe o seu despertador,
tome aquele café reforçado e venha
participar dessa classe conosco!
Começamos um novo módulo semana
passada que está incrível!!! 
 
Informações - Para mais informações
sobre o acampamento e outros eventos,
curta a página da UPA - Rio no
Facebook! Também estamos presentes
nas redes do Snapchat (upario),
Instagram (upa.rio) e agora com o nosso
novo canal no youtube, onde postamos
os vídeos do nosso acampa Youtube
(Upa Rio)! http://www.facebook.com/
UPArio

UPH
União Presbiteriana de Homens

CONVOCAÇÃO: A diretoria da UPH
convoca todos os seus sócios para dia
29/10 em primeira chamada as 17:00 e
30 minutos após em segunda chamada
para fazermos eleição de nova diretoria
para o ano de 2018. Todos sócios devem
comparecer e aqueles que desejarem ser
asociados nesta mesma data estaremos
recebendo novos sócios.

O Coral da UPH estará ensaiando hoje
logo após o culto das 10:30h. Se você
deseja se juntar a nós em louvor esteja à
vontade para participar.
Por motivo de nossa eleição e alguns
irmãos testarem em viajem nossa
reunião mensal será somente dia 29/10

UCP
União de Crianças Presbiterianas

D.P.A.(Detetives do Pai de
Amor): Este é o tema do próximo

acampamento da UCP-Rio, que será
entre 01 a 05 de novembro no Vale de
Bênçãos, Bananal- SP. Para Crianças de
6 a 12* anos (*que completam em 2017).
Valor 320 reais, VAGAS
LIMITADAS. Inscrições nas
devocionais da UCP até dia 22/10
(dependendo do n° de vagas).

Caixinha Missionária: Nossa caixinha
para missões continua a todo vapor,
colabore com os missionários!

Visite:Visite nossa página no Facebook
ou no Instagram (UCP-Rio) e dê uma
curtida!

Blusa da UCP: Você que não tem a
blusa da UCP pode adquirir na
devocional. Valor: R$ 20,00.

Venha nos Visitar- Sempre nos
encontramos todos os domingos às 19
horas na sala da UCP, com muita alegria,
brincadeiras e uma palavra super bacana
e abençoada! Além disso temos vários
eventos no decorrer do ano como festas,
passeios, cultos, acampas e muito mais,
Fique Ligado! 

CULTO COM AS CRIANÇAS

MAMÃES E PAPAIS!!!! 

O Culto com as Crianças está
MARAVILHOSO !
Não deixe de trazer seus pequeninos
para aprender da Palavra do nosso Deus. 
Logo após o Culto com as Crianças
temos também um momento musical
com os pequenos, não deixe de trazê-
los para conhecer e aprender um
pouquinho mais. 

Local: Subsolo, sala 2
Horário: 9:OO horas 



Sociedades Internas
perspectiva Bíblica sobre filhos e netos,
evitando os extremos da paternidade e
orientando sobre obediência, disciplina
e discipulado filial. Programe-se para
estar presente e alimentar-se da Palavra
que serve de base sólida para famílias
em Construção.

Convocação para Eleição Diretoria
ECCC (Biênio 2018-2019): em
conformidade  com o Art. 31 do
Regimento Interno do ECCC a Diretoria
convoca todos os Encontreiros votantes
(“… membros da Igreja Presbiteriana do Rio
de Janeiro, em plena comunhão e sujeitos à
Jurisdição da Igreja;... - § 3º do Art 5º. do
Regimento Interno ECCC), para no dia 7
de novembro, com  1ª convocação às
20:30h e 2ª convocação às 21:00h, no
Salão Álvaro Reis (SAR), onde será
efetuada a assembleia de eleição da nova
Diretoria para o biênio 2018-2019. De
acordo com o Art. 35 do citado
Regimento “...a eleição ocorrerá usando os
seguintes critérios: (i) por chapa, apresentada
no início da Assembleia, podendo os casais
integrarem mais de uma chapa; (ii) cargo por
cargo, na ordem sucessiva dos cargos, a saber:
Casal Presidente, Casal Vice-Presidente,
Casal Primeiro Secretário, Casal Segundo
Secretário e Casal Procurador, ou outro critério
estabelecido pelo Nível Diretivo do ECCC”.
Estejamos em oração para que o Senhor
nos dê sabedoria e discernimento para
escolhermos a nova Diretoria, à sombra
da Sua vontade.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais
que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos de
Deus sejam derramadas sobre cada
família. O amor de um homem por uma
mulher é muito mais profundo e
verdadeiro quando Deus acontece
primeiro na vida do casal.

Atualização de Dados - Mudou de
endereço, telefone, e-mail? Por favor,
atualize suas informações junto à
secretaria do ECCC através do e-mail:
“eccc@catedralrio.org.br”

Agenda e Ficha de Inscrição – Nossa
agenda atualizada está à disposição para
todos os Encontreiros. Onde? Na
internet, no site da Catedral
(www.catedralrio.org.br). Não fique de
fora, Participe!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocionais - Nesse domingo teremos
nossa devocional às 17:30!! Não se
atrase e traga um amigo.
Eleições- Nossa eleição para a Diretoria
de 2018 já está marcada! Será no dia 19
de novembro, no horário da devocional.
Procure chegar na hora, e desde já,
coloque a nossa futura diretoria nas suas
orações.

Profissão de fé e batismo – Essa é para
você, adolescente que aceitou Jesus no
seu coração como seu único Salvador, e
deseja caminhar nessa nova jornada com
Cristo, ter compromissos com Ele e
viver para Ele! Se você ainda não fez
sua profissão de fé ou batismo, teremos
nossa classe com nossa missionária
Leninha Maia e o Pastorzão Renato
Porpino, que começou no dia 10 de
setembro! Se deseja participar, procure
a Tia Zô, ou algum membro da diretoria!
 
EBA – Todo domingo, às 9:00, temos
uma classe só para adolescentes onde
podemos aprender mais sobre a Bíblia e
entender mais sobre assuntos que, às
vezes, nos deixam várias dúvidas!
Sabemos como a cama é confortável, e
como gostamos de ficar nela durante o
fim de semana, mas aprender mais sobre



Sociedades Internas

JUNTA DIACONAL
“Para que todos sejam um.” João 17. 21

Eleição de Diretoria - Na reunião
ordinária de novembro (dia 06 às 19h).
Estaremos realizando a eleição da
diretoria da JD para 2018. Estejamos
em oração, pedindo a orientação do
Senhor e colocando nossas vidas e
talentos a Sua disposição.

Visitação - Essa é uma atribuição da
Junta Diaconal e uma ordenança do
nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos
canal e instrumento de graça, esperança
e alegria para nossos irmãos que se
encontram enfermos ou enfrentando
lutas que os tiraram de nossa comunhão,
isso através de visitação, oração,
telefonemas, atenção, cuidado e amor.
Se Você tomar conhecimento de algum
irmão que está precisando de visitação,
informe à Junta Diaconal.

Atendimento Eficaz - Os assuntos
relacionados à Ação Social são de
responsabilidade da Junta Diaconal, e
a procura por assistência tem sido muito
grande. Mas esses atendimentos tem
que ser realizados com atenção,
critério e amor, visando ajudar quem
precisa de fato, e não sermos enganados
por aproveitadores. O principal fruto
que temos a oferecer na Casa de Deus
é o do Espírito Santo! Ao receber um
pedido de auxílio de um
desconhecido NÃO OFEREÇA
DINHEIRO, convide-o a participar do
Culto, a ouvir a Palavra de Deus, e a
colocar diante de Deus sua causa. Em
seguida, encaminhe este irmão à Junta
Diaconal para que o atendimento
iniciado seja concluído.

Culto ao Senhor - “A minha casa será
chamada Casa de Oração” Mt
21:13 A Catedral Presbiteriana do Rio é
Casa de Oração do Senhor, local de
cultuar ao Deus Vivo, de adoração
reverente e respeitosa ao Senhor da
Igreja e de nossas vidas. Louvamos ao
Senhor pela liberdade que temos em
nossa pátria de cultuá-lo, e somos
chamados a fazer isso de forma
reverente e racional. Entre para adorar,
coloque nos pés do Senhor aquilo que
aflige o seu coração, alimente-se com
vontade da Palavra Viva, louve com
alegria e em gratidão, sirva ao seu
próximo com amor. Deus te Abençoe!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ana e Lidia - reunião dia 25, 4ª
feira, às 14h30, na Igreja.

Deptº Ilka Paiva– reunião dia 25, 4ª
feira, às 15h, falar com a coordenadora

Deptº Ester- reunião dia 28, sábado, às
14h30. na Igreja. Oficina de Pão
Artesanal. Falar com a coordenadora.
Reunião Executiva– reunião dia 26, 5ª
feira, às 14h30, sala Myriam Dyffrayer

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

XXI RECCC - Está acontecendo neste
final de semana no Hotel Atlântico
Búzios, o XXI Reencontro de Casais
com Cristo. Nosso preletor é o Pr. Beto
da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Nosso
tema, Caindo as Máscaras.

6ª Reunião Mensal: Será no dia 24 Out
com o Sub tema “Mobiliando e
decorando a casa”. Uma breve



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

ADORE EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Bendirei o SENHOR em

todo o tempo, o seu louvor estará
sempre nos meus lábios.” (Salmo 34.1)

Congregação: “Gloriar-se-á no
SENHOR a minha alma; os humildes o
ouvirão e se alegrarão.” (Salmo 34.2)

Todos: “Engrandecei o SENHOR 
comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos
o nome.” (Salmo 34.3)

04 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Culto à Trindade”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

93 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Firmeza na Fé” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley.
Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Marcos 5.21-24 - Presb. Jorge
Apocalypses.
Solista: Jonas de Souza

TEMA DO DOMINGO:
“Salvação Completa”

Mensagem: Mis. Leninha Maia

 SIRVA COM AMOR

Cântico
“Solta o Cabo da Nau”

Oh por que duvidar,
Sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és
Ccontra as ondas lutar,
Seu amor a ti quer revelar.

Solta o cabo da nau,
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus;
E então tu verás que bonança se faz,
Pois, com ele, seguro serás.

Trevas vêm te assustar,
Tempestades no mar?
Da montanha o Mestre te vê;
E na tribulação
Ele vem socorrer,
Sua mão bem te pode suster.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO E LOUVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória

de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)

Mulheres: “Um dia discursa a outro dia, e
uma noite revela conhecimento a outra
noite.” (Salmo 19.2)

Homens: “Não há linguagem, nem há
palavras, e deles não se ouve nenhum
som;” (Salmo 19.3)

Coral: “No entanto, por toda a terra se faz
ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda
para o sol,” (Salmo 19.4)

Todos: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)

26 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ao Deus Grandioso”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO SENHOR

Leitura Uníssona: “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.”
(Provérbios 3.9-10)

63 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“As Muitas Bênçãos”

Oração de Consagração: Diác. Archidemes
Campos.

Pastorais

CONTRIÇÃO E INTERCCESSÃO

Leitura Uníssona: “De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam.
Acheguemo-nos, portanto, confia-
damente, junto ao trono da graça, a fim
de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hebreus 4:16 e 11.6)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Pojeto Família no Altar

EDIFICAÇÃO E CRESIMENTO

Leitura Bíblica: Romanos 1:16-17 - Presb.
Luís Alberto Santos.
Coral Canuto Regis

TEMA DO DOMINGO:
“O Justo Viverá por Fé”

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio.

ENVIO E DESPEDIDA

Cântico
“Shalom Adonai”

Shalom Adonai, Shalom. (Bis)
Shalom Adonai, Shalom Adonai,
Shalom Adonai, Shalom.

A paz do Senhor, a paz. (Bis)
A paz do Senhor. (Bis)
A paz do Senhor, a paz.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Liturgia

Anotações
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E se eu não conseguir mais suportar,
Teu amor me guardará.

Ó Senhor, de Ti preciso,
Mais e mais preciso.
Meu defensor, justo e fiel,
De Ti eu preciso.

TEMA DO DOMINGO:
“Como ser Igreja?”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico
“Em Tua Presença”

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague.

Em Tua presença, Senhor Jesus

Em Tua presença, Senhor Jesus!
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir!
Meu anseio é permanecer em Teu amor.
Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença.
Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença.

Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa,
Riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia,
Paixões não me seduzam.
Em Tua presença, Senhor Jesus, eu quero
estar.
Em Tua presença, Senhor Jesus!
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor!
Em Tua presença...

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Venha o Teu Reino”
Recessional



Liturgia

Culto  Vespertino
- 19h -

Prelúdio: “Bendirei ao Senhor”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS

ATRIBUTOS

Chamada de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao

SENHOR do alto dos céus, louvai-o nas
alturas.” (Salmo 148.1)

Congregação: “Louvai-o, todos os seus
anjos; louvai-o, todas as suas legiões
celestes.” (Salmo 148.2)

Dirigente: “Louvai-o, sol e lua; louvai-o,
todas as estrelas luzentes.” (Salmo 148.3)

Congregação: “Louvai-o, céus dos céus e
as águas que estão acima do
firmamento.” (Salmo 148.4)

Todos: “Louvem o nome do SENHOR,
pois mandou ele, e foram criados.”
(Salmo 148.5)

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! 2x

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

Cântico
“Aleluia”

Pai, eu quero Te amar,
Tocar o Teu coração,
E me derramar aos Teus pés.

Mais perto quero estar, Senhor,
E Te adorar com tudo o que eu sou
E Te render glória e aleluia!

Aleluia, aleluia !(2x)

Quando lutas vierem me derrubar,
Firmado em Ti eu estarei,
Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus.

E não importa onde estiver,
No vale ou no monte, adorarei,
A Ti eu canto glória e aleluia!

Aleluia, aleluia !(2x)

Senhor, preciso do Teu olhar
Ouvir as batidas do Teu coração
Me esconder nos Teus braços, ó Pai

Toda minh’alma deseja a Ti
Junto com os anjos cantarei
Tu és santo, exaltado, aleluia!

Aleluia, aleluia! (2x)

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS

AO SENHOR

Cântico
“Deus Cuida de Mim”

Eu preciso aprender um pouco aqui,
Eu preciso aprender um pouco ali,

Liturgia
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.

Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim,
Deus cuida de mim!

Deus cuida de mim na sombra das suas asas.
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho
Pois sei: Deus cuida de mim (2x)

Se na vida não tem direção,
É preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama,
Ele quer me dar a mão.

Se uma porta se fecha aqui,
Outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus.
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim

Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS

DIANTE DE DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Me Rendo a Ti”

Estavas desde o princípio,
Eterno Tu, És Senhor,
Criaste do nada a Terra,
Me rendo a Ti!

Antes que eu pecasse
Pagaste o preço na cruz.
Meus erros pesaram em Teus ombros,
Me rendo a Ti.

Que posso dizer?
Que posso fazer?

Se não entregar-Te, ó Deus,
O meu coração.

Na salvação, caminho.
Teu Espírito vive em mim.
Declaro as Tuas promessas.
Me rendo a Ti.

Que posso dizer?
Que posso fazer?
Se não entregar-Te, ó Deus,
O meu coração. (2x)

Estarei com mãos levantadas pra Te louvar
Pois Tu deste tudo a mim.
Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende,
O que sou é Teu!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Atos 4.32-35 - Presb. José
Ribamar.

Cântico
“Senhor, Eu Preciso”

Venho a Ti me confessar
Pra minh’alma descansar.
Sem Tuas mãos, perdido estou,
Guia-me por teu amor.

Ó Senhor, de Ti preciso,
Mais e mais preciso.
Meu defensor, justo e fiel,
De Ti eu preciso.

Se estou perdido encontro a graça
E onde há graça Tu estás.
Se estás aqui, há liberdade,
Tua vida em mim é santidade.

Ó Senhor, de Ti preciso,
Mais e mais preciso.
Meu defensor, justo e fiel,
De Ti eu preciso.
E quando a tentação surgir
Que minha vida cante a Ti


