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Rev. Jorge Luiz Patrocínio, Ph.D.
Pastor Efetivo

ama a Catedral e que acompanha seus
cultos e programações em oração e
esporadicamente em participação presencial.
Você também pode participar. Ligue para
nós e procure fazer uma oferta consistente
que venha abençoar esta campanha.

Tendo dito estas palavras preliminares,
permita-me voltar ao texto em epígrafe. O
Rei Davi foi movido pelo Espírito de Deus
para levantar uma oferta para construir o
Templo de Jerusalém. O capítulo 29 é uma
peça linda descrita com cores vivas de um povo
apaixonado por Deus. Davi começa a
convocação assentando um fundamento
inarredável; a saber, que o líder deve ser o
primeiro: “Eu com todas as minhas forças já preparei
para a casa do meu Deus ouro... E ainda porque amo
a casa de meu Deus o ouro e a prata particulares que
tenho dou para a casa de meu Deus...” (1 Cr 29:2-3).
O resultado não podia ser outro: “O povo se
alegrou com tudo o que se fez voluntariamente; porque
de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor;
também o rei se alegrou com grande júbilo.” (1 Cr
29:9).

A nossa oração é que o Senhor nos
envolva neste tempo de ofertas com estes
sentimentos tão doces do povo de Israel. E
para tal chamo a sua atenção para algumas
marcas indeléveis de uma oferta especial
para a Obra de Deus.

1. Oferta de coração sincero
diante do Deus que conhece o nosso
interior – “Bem sei, meu Deus, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas...” Davi
também afirmou: “Tu formaste o meu interior;
tu me teceste no seio de minha mãe.” (Sl 139:13).
É realmente maravilhoso apresentar-se
diante de Deus para ofertarmos sabendo
que Ele conhece as intenções do nosso
coração porque assim, mesmo se nossa
oferta for pequena em relação as demais, o
nosso coração é grande diante de Deus.

2. Oferta voluntária movida por
uma convocação – “...eu também, na
sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas
estas coisas;...” O que me chama a atenção
neste textos e em outros episódios do

Antigo Testamento sobre o levantamento
de ofertas para a Obra do Senhor é o fato
de que os ofertantes deram voluntariamente
mas a partir de uma convocação da
liderança. Parece ser paradoxal alguém
convocar e você responder voluntariamente,
mas é porque Deus usa a pregação para
despertar o coração. Seja voluntário,
gracioso e sincero para ofertar a partir desta
convocação do Conselho.

3. Oferta participativa
independente das circunstâncias –
“...acabo de ver com alegria que o teu povo, que se
acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.” E aqui
voltamos novamente ao texto de Êxodo
34:20: “...ninguém aparecerá diante de mim de mãos
vazias.” Este quadro é realmente lindo;
pequenos e grandes, ricos e pobres, homens
e mulheres, jovens e crianças; todos, sem
exceção, marchando em direção ao altar para
dizer com alegria: EU FAÇO PARTE
DESTA OBRA.

Considerações e orientações
finais:

1. Receba o seu envelope hoje, 29/
10/2017;

2. Vá para a sua casa e ore ao Senhor
para que as janelas dos céus abertas
derramem sobre nós bênçãos sem medida.

3. Faça o compromisso de oferecer
uma oferta que seja realmente consistente
para alcançarmos o valor da campanha, mas
não coloque você mesmo em situação de
risco financeiro;

4. Escolha a opção do envelope das
parcelas da oferta que você se
comprometerá. Você poderá escolher uma
oferta única ou mesmo diluir uma oferta
maior em até dez vezes.

5. Traga a sua oferta no próximo
domingo, dia 05/11/2017;

6. Prepare-se para ver a bênção de
Deus fluir sobre todos nós.
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UMA OFERTA ESPECIAL PARA A OBRA DE DEUS
CAMPANHA PARA COMPRA DE APARELHAGEM DE SOM

R$ 180.000,00

“Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas; eu também, na
sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas; acabo de ver com alegria que o
teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente.” (1 Crônicas 29:17)

O Conselho da Catedral Presbiteriana
do Rio de Janeiro está lançando nesta
oportunidade uma campanha para a
arrecadação de ofertas, no valor em epígrafe,
com o objetivo específico de comprar um
novo equipamento de som para o Templo,
para a reforma completa do estúdio da Igreja
e adquirir equipamentos de imagem em busca
da melhoria das transmissões de nossos cultos.

Elencamos três informações
preliminares: Em primeiro lugar, esta oferta
deve ser feita além dos dízimos regulares que
os membros da Igreja já contribuem para
que não haja nenhuma dificuldade para a
Igreja saldar seus compromissos fixos
mensais; Segundo, buscando fazer o melhor,
estamos adquirindo equipamentos de última
geração. E em terceiro lugar, o Conselho já
deu o “pontapé” inicial: levantando uma
oferta entre os presbíteros no valor de R$
35.000,00.

Que grande privilégio para todos os
membros, bem como os amigos da
Catedral, de poder ofertar generosamente
para um projeto que trará benefícios sensíveis
e diretos para a propagação do Evangelho.

Aproveitamos para assentar algumas
orientações sobre quem deve participar da
campanha:

(1) Aos membros da Igreja –
Todos devem participar. Em Êxodo 34:20
o Senhor advertiu o povo de Israel, e deve
ser um princípio para nós hoje, que “ninguém
aparecerá diante de mim de mãos vazias.”
Portanto, queremos pedir que todos
participem, sendo que o chefe da família
deve distribuir a oferta para todos os
membros de sua casa: esposo, esposa, filhos
etc.

(2) Aos visitantes presentes no
culto - Eles podem participar da
campanha, mas não é obrigatório e não
precisam sentir-se constrangidos. A Bíblia
afirma que cada um deve contribuir “segundo
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem dá com
alegria.” (2 Coríntios 9:7)

(3) Aos amigos e membros
afetivos da Catedral - Há muitos irmãos
e amigos que estão distantes, mas estão
também perto, no coração. É gente que



Notícias Gerais

Visitantes, Sejam Bem-Vindos
Com muito carinho acolhemos você que
está 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.

Projeto Caixa se Sapato
Este ano estaremos presenteando as crianças
do INPAR (Instituto Presbiteriano Álvaro Reis
de Assistência a Criança  e ao
Adolescente).  Você pode trazer a sua caixa
com a etiqueta até o dia 19 de novembro e
entregar nas marchas dos dízimos e ofertas. O
projeto visa presentear as crianças com uma
caixa de sapato cheinha de presentes como
brinquedos, doces, revistinhas para pintar,
material escolar, etc. Além de  uma cartinha
pessoal para cada criança feita pelo doador.
Esperamos com  alegria a chegada das caixas
para organizarmos a nossa ida ao INPAR.

Culto de Ações de Graças na Catedral
Será no dia 23/11, quinta-feira, às 19 horas.
Teremos como mensageiro o nosso irmão
Rev. Wildo Gomes, fundador e presidente
da Missão Vida, primeiro Centro de
Recuperação de Mendigos do Brasil, uma
instituição filantrópica que há 34 anos
desenvolve atividades voltadas para a
população carente. Traga seu fruto  de
preferência e um alimento não perecível.
Tudo será encaminhado pela nossa Junta
Diaconal a pessoas carentes.  Será uma noite
inesquecível na presença de Deus. Convide
seus familiares e amigos e juntos vamos
agradecer ao Senhor pelas bênçãos
derramadas.

Escola Bíblica Dominical
Pedimos a compreensão e colaboração dos
alunos da classe no templo pois
pontualmente hoje esta classe não funcionará
em decorrência da montagem dos
instrumentos da orquestra para o culto de
celebração da Reforma Protestante. Os
alunos devem dirigir-se às classes Dolores
Silva e classe de casais onde estaremos
estudando a última aula do módulo 4.

Assembleia Geral Extraordinária para
eleição de 2 (dois) presbíteros e a
Concessão do Título de  Emerência de
ofícial presbítero.
Hoje a igreja está reunida em AGE para a eleição
de 2 presbíteros (Iaco Lobo de Souza –
eleição, Paulo Raposo – reeleição e Walter José
– reeleição) e para votar título de emerência,
aos Presbíteros Gelbson Veloso Improta e
Roberto Corrêa. A AGE começará, às 8h e se
estenderá até, às 19:30h, com término no
encerramento do culto vespertino, às 21h.
Como Votar Corretamente
1. Desde já ore, analise os candidatos.
2. Dirija-se à mesa receptora de acordo

com a letra inicial do seu nome. Assine a
lista de presença.

3. Dirija-se à urna de votação, onde você
terá um monitor de computador. Para
votar é somente tocar com o dedo na
foto de seu CANDIDATO, você
marcará até 2 (dois) FOTOS E
NOMES – aparecerá uma espécie de
moldura na foto. É só apertar a tecla
CONFIRMA. E você já votou.

4. Se você votar em mais de 2 (dois)
nomes, o sistema rejeitará
automaticamente todos os seus votos;  se
votar em menos de 2 (dois)  nomes,
somente serão COMPUTADOS O
VOTO OU OS VOTOS QUE
VOCÊ ESCOLHER. Os votos que
faltarem para completar 2 (dois) serão
considerados VOTOS EM BRANCO.
Votação no sistema de Urna
Eletrônica:  No sistema de urna
eletrônica você só poderá votar em até 2
(dois) nomes.

5. Após completar a sua votação, dirija-se ao
templo para prestar o Culto ao Senhor.

6. O resultado da eleição será proclamado
no final do Culto Vespertino.

Acampamento UCP Rio 
Acontecerá, se Deus quiser, na próxima semana
a partir de quarta-feira até domingo no
Acampamento Vale de Bençãos em Bananal.
O nosso tema: DPA – Detetives do Pai de
Amor.  Agradecemos a todas as pessoas que
nos ajudaram e pedimos que fiquem em
oração. Estaremos retornando no domingo.

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 23 Outubro à 29 de Outubro:
1 – Presb. Guilherme Beda Sayão, Carla Andreia,
Paulo, Leonardo e Mateus.
2 – Diác. José Arteiro de Mesquita, Nara 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 Luiz 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 Rejane
15 – Presb. Peter Teney, Denise Teney, João Pedro
e Thomas.
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Semana de 30 Outubro à 04 de Novembro:
1 – Presb. Fernando Lopes da Costa, Maria de
Fátima, Eduardo e Família.
2 – Diác. Willians Araújo e família.
3 – João José de Souza Fernandes e família.
4 – João Rodrigues de Freitas e família.
5 – Joaquim Gomes de Sá e família.
6 – José de Arimatéia de Araújo Rodrigues e
família.
7 – Presb. Manoel da Silva Sobrinho.
8 – Alayde Soares de Avillez e família.
9 – Maria José de Oliveira e família.
10 – Luís Carlos da Silva Pinto e família.
11– Maria Salete de Carvalho da Costa Serafim e
família.
12 – Miguel Cândido da Costa Júnior e família.
13 – Diác. José Nei Rodrigues de Castro e família
14 – Sérgio Paula Fraga e família.
15 – Areide Nogueira, André Luiz Mota, Márcia
Mota, Rafael e Gabriela Mota.

Eleição para a Nova Diretoria do Oásis 
A Diretoria do Movimento Oásis convoca
os seus sócios para se reunirem
em  Assembleia a ser realizada no  dia 12
de novembro, às 17h, para eleição da
diretoria 2108. Pedimos a todos os Oasianos
que não se atrasem.

Que darei ao Senhor por todos os seus
benefícios para comigo? (Salmo 116:12)
Que grande privilégio é para todos os que
foram alcançados pela graça de Deus poder
participar com gratidão e alegria da
assistência aos santos. Nossa Igreja possui
várias frentes missionárias e tem vários
projetos para desenvolver e depende
exclusivamente da graça de Deus, usando o
nosso povo como instrumento para fazer
frente a essas necessidades. Considere o
seguinte:
    -  Entregar o dízimo com fidelidade;
    -  Fazer ofertas com alegria.

Solange da Silva Barbosa, 81 Anos,
Chamada à Casa do Pai
Nossa irmã foi convocada ao Senhor às
mansões celestiais no dia 21 de outubro.
Serva Fiel e dedicada ao Senhor, foi sócia
ativa da SAF e testemunhou a sua fé em
Cristo com simplincidade e segurança. A
Cerimônia da Esperança Cristã ocorrida no
domingo 22, às 10h, em Barra do Piraí –
RJ, foi oficiada pelo Rev. Romer Cardoso.
Uma caravana da igreja, constituída pelos
irmãos Adriana Maia, Iracema Ferreira,
Janesano, Marta Tiradentes, Lucas filho do
Rev. Romer e Presb. Luís Monteiro, esteve
presente levando uma palavra de conforto
à família. Que Deus console o coração da
filha querida Vânia Lúcia Barbosa, que
cuidou sempre com muito amor da sua mãe
Solange. “... o Senhor a deu e o Senhor a
tomou; bendito seja o nome do Senhor!”
Jó 1



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anotações

Escola Bíblica Dominical

Prelúdio

ADORA EM ESPÍRITO

Chamada à Adoração:
Dirigente: “No ano da morte do rei Uzias,

eu vi o Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam o templo.” (Isaías 6.1)

Congregação: “Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus
pés e com duas voava.” (Isaías 6.2)

Todos: “E clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória.” (Isaías 6.3)

11 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Trindade Santíssima”

Oração de Adoração

CONSAGRE COM ALEGRIA

147 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Vencendo Vem Jesus” – 1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Adeclen
Santos.

Pastorais

INTERCEDA COM FÉ

Motivos de Oração
Coral Africano Amor do Senhor
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

OUÇA A PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Romanos 3. 19- 31 - Presb.
Luís Monteiro.
Coral Africano Amor do Senhor

TEMA DO DOMINGO:
“Convicções Sobre a Eleição ”

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

 SIRVA COM AMOR

Cântico
“A Começar em Mim”

A começar em mim quebra corações,
Pra que sejamos todos um
Como tu és em nós!          (bis)

Onde há frieza que haja amor,
Onde há ódio, o perdão,
Para que teu corpo cresça, sim,
Rumo à perfeição!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio







Liturgia

Culto  Vespertino
- 19h -

Prelúdio: “Se Eu Me Humilhar”

ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS

Chamada de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do

SENHOR, louvai o nome do SENHOR.
Bendito seja o nome do SENHOR,
agora e para sempre.” (Salmo 113.1-2)

Congregação: “Do nascimento do sol até
ao ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR. Excelso é o SENHOR,
acima de todas as nações, e a sua glória,
acima dos céus.” (Salmo 113.3-4)

Dirigente: “Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao SENHOR, na
companhia dos justos e na assembleia.”
(Salmo 111.1).

Congregação: “Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os
que nelas se comprazem.” (Salmo 111.2)

Todos: “Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre.” (Salmo 111.3)

Cântico
“Vem, Está é a Hora”

Vem, esta é a hora da adoração
Vem, dar a Ele teu coração
Vem, assim como estás para adorar
Vem, assim como estás diante do Pai, Vem

Toda língua confessará o Senhor,
Todo joelho se dobrará.
Mas aquele que a Ti escolher,
O tesouro maior terá

Vem, esta é a hora da adoração…

Toda língua confessará o Senhor...

Cântico
“Grande é o Senhor – Em Espírito, em

Verdade”

Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
Na cidade do nosso Deus,

Seu santo monte
Alegria de toda a terra.

Grande é o Senhor em quem
Nós temos a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante d’Ele nos prostramos.

Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
Confiamos em Teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus.

Grande é o Senhor e mui digno de louvor...

Queremos o Teu nome engrandecer…

Pra Te adorar ó Rei dos Reis,
Foi que eu nasci ó Rei Jesus!
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver.
Na casa de Deus onde flui o amor!

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO

VIDA E BENS DEDICADOS AO SENHOR

Cântico
“Confiarei”

Eu não tenho que andar ansioso,
Se vou ter o que comer ou vestir
Se o Senhor veste os lírios dos campos,
O que mais não fará por mim

Eu não tenho que andar preocupado
com os cuidados e males do amanhã
Pois até aqui o Senhor me sustentou

Confiarei em Ti, Senhor, Minha esperança está em Ti.
Não há maior prazer do que saber que meu
Deus cuida de mim.

Eu não tenho que andar ansioso...

Confiarei em Ti, Senhor…

Meu futuro está seguro em Tuas mãos,
Não importam as circunstâncias.
Permanecerei firmado nas promessas que o Senhor
me fez.

Liturgia

Oração de Consagração: Diác. Roberto
Marinho.

Pastorais

CONTRIÇÃO

CORAÇÕES QUEBRANTADOS DIANTE DE

DEUS

Motivos de Oração

Cântico
“Não Tenhas Sobre Ti”

Não tenhas sobre ti, Um só cuidado,
qualquer que seja.
Pois um, somente um, Seria muito para ti.

É meu somente meu todo o trabalho,
E o teu trabalho é descansar em mim

Não temas quando enfim, Tiveres que
tomar decisão.
Entrega tudo a mim,
Confia de todo o coração.

É meu somente meu... 2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO

OUVINDO A VOZ DE DEUS

Leitura Bíblica: Rm 5.1-2 - Presb. Newton
Alvarez.

Cântico
“Coração Igual ao Teu”

Se Tu olhares, Senhor,
Pra dentro de mim,
Nada encontrará de bom
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado
Preciso tanto do Teu perdão,
Dá-me um novo coração

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

Se Tu olhares, Senhor…

Dá-me um coração igual ao Teu...

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

Enche-me com Teu espírito,
Endireita os meus caminhos
Oh Deus, dai-me um novo coração
Enche-me com Teu espírito,
Endireita os meus caminhos
Oh Deus, dai-me um novo coração

TEMA DO DOMINGO:
“Justificação pela Fé”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.

ENVIO

SERVINDO AO SENHOR COM ALEGRIA

Cântico
“Teu Amor Não Falha”

Nada vai me separar,
Mesmo se eu me abalar
Teu amor não falha
Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre,
Teu amor não muda
Se o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã
Se o mar se enfurecer eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, Teu amor não falha

Se o vento é forte e profundo o mar,
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha

Difícil é o caminhar, Nunca pensei que
eu fosse alcançar
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem   x4

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Vou Seguir com Fé”
Recessional



Sociedades Internas

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

Eleição de Diretoria - Na reunião
ordinária de novembro (dia 06 às 19h)
vamos estar 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 DÊ 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

Reunião Plenária - dia 9/11, às
13h:30 com Momento Ana, sala Myriam
Duffrayer; 14h30 Plenária no Templo
com eleição para diretoria de 2018.
Compareça!

Arte de Mulheres - dias 11 e 12 /11 -
com vernissage dia 11 às 10h. Venha
prestigiar!
Anote em sua agenda-  dia 25/11 das
10 às 15h - Bazar da Amizade.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: FAMÍLIAS EM
CONSTRUÇÃO!

XXI RECCC - aconteceu nos dias 20 a
22 deste mês no Hotel Atlântico Búzios
e registramos o nosso agradecimento a
todos que colaboraram para a realização
desse evento.

6ª Reunião Mensal: Ocorreu na última
terça com o Sub tema “Mobiliando e
decorando a casa”. Uma perspectiva
Bíblica sobre filhos e netos, evitando os
extremos da paternidade e orientando



Sociedades Internas
sobre obediência, disciplina e
discipulado filial. Programe-se para
sempre estar presente e alimentar-se da
Palavra que serve de base sólida para
famílias em Construção.

Eleição Diretoria ECCC (Biênio
2018-2019), Está chegando a hora: 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 inicio 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, com um
super louvor e com uma mensagem
muuuito legal! 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, as 9:00, temos
uma classe só para adolescentes onde
podemos aprender mais sobre a Bíblia e
entender mais sobre assuntos que as
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
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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

Convocamos a todos os sócios a
comparecerem a partir das 17h a sala da
UPH para efetuarmos a eleição de nova
diretoria.Aqueles de desejam se associar
a nossa UPH estaremos recebendo
novos sócios hoje.

OÁSIS
Movimento Oásis

Eleições - Convocação.  A diretoria na
pessoa de sua presidente Rosane  Rosa
convoca aos membros do Movimento
Oásis a comparecerem no dia 12 de
novembro de 2017, às 17h na sala do
conselho, para realizarem a eleição da
diretoria para o exercício de 2018. Ore
pedindo a Deus orientação. Não falte,
este é o seu momento de realizar
mudanças.

28 º aniversário do Movimento Oásis.
O Movimento Oásis convida a igreja,
familiares, amigos e visitantes a estarem

no próximo dia 26 de novembro  de
2017, às 19h, para participarem do culto
de gratidão ao Senhor pelo 28º
aniversário do Movimento Oásis. A sua
presença será uma alegria para nós.

Feliz aniversário!!!! O Movimento
Oásis parabeniza ao Rev. Isaías
Cavalcanti por mais um ano de vida na
presença do Senhor. Agradecemos a
Deus pela sua vida, seu ministério e por
tantos anos de alegre comunhão com o
Oásis. Desejamos  que o Senhor o
abençõe, o guarde, e derrame bênçãos
sem fim sobre a sua vida de toda a sua
família. Parabéns e muitas Felicidades.

Agradecimento: O Movimento Oásis
agradece a mentora Leninha Maia aos
preletores Presb. Raul Vargas, Mary
Canto, Meirinha e Lilian  Canto que
participaram do Curso de Visitação,
ministrando preciosos ensinamentos e
relatando experiências.  Momentos
instrutivos, alegres e muito
abençoadores. Agora é por em pratica!!!
Obrigada!

Reunião de oracão:  Dia 21/10/17 às
19h.  Participe da nossa reunião de
oração. Estaremos orando em favor da
nossa igreja, família e país. Não falte!

Grupo de louvor:  Dia 21/10/17 às
17:00h.  Ensaios e aulas de técnica
vocal, contamos com a sua presença.
Participe!

Visitante venha fazer parte desta
gostosa comunhão e participe das
nossas  programações. Seja Bem
Vindo!!!!



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:
“Conselhos para a Prática

Cristã do Século XXI”

Escalas e Plantões

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

Pregações na Congregação em Santa Teresa: Hoje: 11 horas: Presb. Dário Porto ; 18:30 horas:
Presb. Dário Porto
Próximo Domingo – 11 horas: Rev. Romer Cardoso 18:30 horas:  Vinicius Ramos

Presbíteros: Hoje – 8h: Luís Monteiro; 10:30h: Maurício Buraseska; 19h: Newton Alvarez.
Próximo Domingo – 8h: Olympio Bezerra; 10:30h: Paulo Raposo; 19h: Paulo Vieira da Costa.

Próximo Domingo: Hoje: 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.

Próximo Domingo: Equipe A – Mário Sérgio, José Arteiro, Antônio Renato, João Henrique, Adolfo
Correia, Marcelo Freitas, Nelson de Paula, Charles Mattos, Tiago Trindade, Aux. de Diac. Rosibeti
Silva.
Púlpito – 8h: Adolfo Correia; 10:30h: Antônio Renato; 19h: João Henrique; Quinta - feira: Mário
Sérgio e José Arteiro.

Recepção: Hoje –  Manhã: Mary Lins, Amália Sena. Noite: Rosa Lúcia.
Próximo Domingo – Manhã: Regina de Oliveira. Noite: Carla Gaiser/Creuza Póvoa.

Equipe de Áudio: Hoje – Tiago Trindade, Carlos Cândido, Victor Mota.
Próximo Domingo – Luiz Henrique, Gabriel Freitas, Tarsício (trein.).

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

Próximo Domingo: Manhã: Valdir, Luciano, Maria Ivone.
Noite: Ricardo Cunha, Luciano, João Bastos.

Música: Hoje – 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.

Próximo Domingo – 8h: Coral Simonton; 9h: Rachel Coelho e Rodrigo Coelho; 10:30h: Coral
Canuto Regis; 19h: Grupo de Louvor Shekinah.

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: João Pedro Mateus Tenney, Juliana Maia Ferreira Araújo Netto, Lais de Barros
Moura, Lucas Lins da Silva Marinho, Maria Ivone dos Santos, Maria José de Nóbrega
Telles, Raquel Rose Silva Correia, Sidinei de Almeida.

Seg 30: Fábio de Freitas, Mônica Duarte da Silva.

Ter 31: Alice Lugarinho de Aguiar, Cecília Vieira Machado da Cunha Gonçalves Rodriguez,
Divaldo Barbosa Gomes, Presb. Guilherme Beda de Amorim Sayão, Guilherme Cunha
de Barros Santos, Jovelina de Medeiros Santos, Diác. Mário Sérgio Costa, Mateus Alcântara
da Silva.

Qua 01: Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Rodrigo de Mattos Mendes.

Qui 02: Débora Domingues Soares.

Sex 03: Carla Ribeiro Tavares, Cleuza Rodrigues Pinheiro, Luciano Daniel de Souza, Marlene
Paredes da S. Marques, Valmy Gripp Couto.

Sáb 04: Enísio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz de Oliveira, Diác. Manuel Afonso
Vilas, Samuel Gonçalves Dias Júnior, Zenilda de Souza Tardin.

Aniversário de Casamento

Seg 30: Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard Franco, Everaldo Lopes Rodeiro
e Terezinha de Jesus Lopes, Rosa Maria Miguel Sanche e José Antônio Sanche Romero,
Regina Gonçalves dos Santos e Walter dos Santos.

Ter 31: Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes.

Qua 01: Rafael Xavier de Oliveira e Thalita Rocha Oliveira.

Sex 03: Alexandre da Conceição Sacramento e Ana Paula Belmino Duarte.

Sáb 04: Karen Salazar Lívio Marotta e Marcelo Donato dos Santos Marotta.

Segunda-feira 30: II Timóteo 4.1-8
Terça-feira 31: Marcos 6.30-46
Quarta-feira 01: Mateus 22.15-22
Quinta-feira 02: I Tessalonicenses 4.13-15
Sexta-feira 03: Efésios 3.14-4.3
Sábado 04: I Timóteo 4.1-11
Domingo 05: Jeremias 5.20-29



PASTOR EFETIVO: Rev. Jorge Luiz Patrocínio

PASTOR EMÉRITO: Rev. Guilhermino Cunha

PASTOR AUXILIAR: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva.

PASTORES COLABORADORES: Rev. Renato Lopes Porpino  e Rev. Romer Cardoso dos Santos.

MISSIONÁRIA IPRJ: Missionária Leninha Maia

PRESBÍTEROS: Adibe Santos (Emérito), Altair Bazeth, Américo G. Barros, André Lima, Assuero
Silva, Carlos Roberto Soares, Dário Porto, Fernando Lopes, Gelbson Improta,  Getro Cunha,
Guaraci Sathler, Guilherme Sayão, Guilherme Simon (Benemérito), João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser, Jorge Apocalypses, José Ribamar R. Júnior, Luís Alberto R. Santos,
Luís Monteiro, Maurício Buraseska, Newton Alvarez R. Filho, Olympio Bezerra, Paulo Rapo-
so, Renan Jardim, Roberto Corrêa, Ruy Coelho, Rolf  Hinden e Walter José G. Barros Santos.

PRESBÍTEROS EMÉRITO/BENEMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: João Cordeiro, Manoel Sobrinho,
Sebastião Bueno Olinto.

DIÁCONOS: Adeclen G. Santos, Adolfo Correia,  Antônio Gouvêa, Antônio Renato, Archidemes
Campos, Carlos Cândido, Charles Mattos,  Daniel Jardim, David Pereira (Emérito), Filipe
Agum, George Creazola, Gerbe Barros, Jerson Ferreira, Jerson Ferreira Neto, João Henrique
Gomes, João Luiz Lemos, João Marcio, Jorge Gorne, José Arteiro, José Nei (Emérito), José
Vinicius Trindade (Emérito), Leandro Trindade, Leonardo Trindade, Luiz Cláudio Pereira,
Luiz Henrique, Marcelo Castro, Marcelo Figueiredo Freitas, Mário Sérgio, Nelson de Paula,
Paulo Freitas, Paulo Ladeira, Ricardo Cândido, Ricardo Dowsley, Roberto Azeredo (Emérito),
Roberto Marinho, Sérgio Branco, Tiago de Melo Trindade, Vitor Araujo, Victor Hugo Canto
Costa e Willians Araújo

DIÁCONO EMÉRITO EM DISPONIBILIDADE: Albino Leite.

PLANTAÇÃO DE IGREJAS: IP Cristo Redentor – Santa Teresa/RJ; Limoeiro do Norte/CE,
Quixeramobim/CE, Almino Afonso/RN e Manari/PE;

MISSIONÁRIOS: Gilberto Botelho (Panamá), Lucilene (Baraúnas/RN), Luiz Fernando (Portugal),
Marcelo Santos (Finlândia/Rússia), Patrick Scherrer (Oriente Médio).

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS: Missão Caiuá (Mato Grosso do Sul).

EQUIPE MINISTERIAL

Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos
dízimos e ofertas espontâneas de seus membros.

Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da
Assembleia da Igreja. Caso você sinta em seu coração o desejo de contribuir poderá fazer
suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos seguintes bancos.

Razão Social: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.052.324/0001-95

BRADESCO: Agência 0473-1 CC nº 27694-4

ITAÚ: Agência 8240 - CC  nº 19597-7

BANCO DO BRASIL: Agência 0183-x CC nº 3126-7

Quando Deus nos chama
Toda pessoa que tem consciência de sua missão, seu chamado de Deus aqui na terra,

e que recebeu uma santa convocação para cumprir o plano de Deus em nossa geração,
assim como ocorreu com Jeremias, sabe que deve ter algumas características importantes
para a caminhada.

-Paixão: Quando deixamos de cumprir o propósito que Deus nos convocou para
realizar, sentimos que algo arde dentro de nós e a única coisa que aplaca este sentimento é
quando nos dispomos a servir ao Senhor, cumprindo o que Ele nos comissionou.

-Dependência exclusiva de Deus: A missão não depende de pessoas ou
instituições, pois se Deus nos chamou, vai ser Ele que nos capacitará independentemente
do tamanho da obra ou dos obstáculos que o inimigo irá colocar. O Senhor é a nossa
única garantia. Será que precisamos de outra mais?

-Capacitação divina: A missão que recebemos não é nossa, mas de Deus, pois
somos meros colaboradores nessa missão. Por isso, para que possamos cumprir o seu
propósito precisamos nos revestir do poder e da autoridade que foi derramado em nós
pelo Espírito Santo de Deus.

- Fidelidade ao propósito: Deus está vigiando a missão que nos designou, pois ela
não é nossa, mas dEle, e será feito do Seu jeito. Pois é o Seu propósito que deve ser
cumprido.
Seja fiel, você é só colaborador, Ele é o Senhor.

Adrizia Muniz
Presidente da UMP

Lembre-se que muitos servos de Deus se perdem quando o senso de autoridade ou de
direito toma conta da sua alma, e ele perde a simplicidade de um servo que se submete
ao Senhor.

Eleição e recepção de novos membros: Será no dia 12 de Novembro, as 16h30min, na
Sala da UPA. Esteja em oração por esse momento

Culto Jovem: sexta-feira, dia 03 de Novembro, não haverá culto jovem por conta do
feriadão. Próxima sexta-feira retornaremos Para adorarmos à Deus juntos.


