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Poderia ser uma receita de bolo
No decorrer de seu percurso, os seres humanos como sociedade já estiveram à frente de
múltiplos desafios. Todavia, dentre as diferentes adversidades pelo qual já passamos, a liberdade é
assiduamente um espaço tortuoso. Sempre somos ágeis e hábeis na defesa de nossas individualidades,
nossas vontades, nossos direitos, mas somos inversamente proporcionais quando se trata do outro,
especialmente quando a visão dele não convém com a nossa. Em 1651, Thomas Hobbes, ao reproduzir
a frase o “homem é o lobo do homem” de autoria original do dramaturgo romano Platus (homo
homini lúpus), já trazia para estudo na perspectiva sociológica do que somos capazes contra outros
semelhantes. Quanto mais o tempo passa, parece evidente o quanto temos sérias dificuldades em lidar
com a individualidade do próximo e compreender o princípio de humanidade e liberdade de Cristo.
Há ainda muito o que desconhecemos e mistérios diversos sobre Cristo, mas me parece que
amor e liberdade não os tem sido. Atenção que aqui falamos de liberdade no sentido do livre arbítrio,
da liberdade de escolha que nos é concedido biblicamente, e não em libertinagem. Ao longo da
caminhada de Cristo, vidas foram impactadas e confrontadas com o objetivo de seguirem seu caminho.
Entretanto, não há momento em que Jesus venha a ferir a liberdade alheia por que as escolhas dos
outros não condiziam com a vontade dEle. Em Lucas 9:51-56, Jesus, ao partir em direção a Jerusalém,
enviou previamente alguns mensageiros com a finalidade de que encontrassem um lugar para ficar.
Entrando numa aldeia samaritana tiveram seu pedido de repouso negado. Devido a isso, seus discípulos
se voltaram para Ele perguntando-lhe se queria que invocassem fogo do céu para acabar com eles.
Jesus os repreendeu dizendo que “o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas
para salvá-los” (Lucas 9:55), respeitando aquele povo, suas decisões e seguindo caminho. Da mesma
maneira como Jesus faz, seria oportuno ponderarmos se o respeito e a luta pelas liberdades individuais
não deveriam também fazer parte da nossa caminhada. Jesus, ao longo de sua vida, deu voz, respeitou
e defendeu aqueles que eram excluídos e humilhados não com o objetivo de ganhar mais um seguidor
ou passar a mão na cabeça, mas para compreenderem que o amor de Deus independe de quem somos
e de que sempre estará ali para nos redimir, aceitar, constranger e curar. Bom lembrar que diferente do
que muitos acreditam, não é necessário um partidarismo ou aguardar momentos oportunos para isso.
O pastor batista Martin Luther King, por exemplo, não deixou de ser cristão ou tornou-se partidário
de uma corrente política específica apenas por lutar pelos direitos civis dos negros, pelo contrário, foi
voz profética em uma sociedade e igreja caladas pelo racismo, inclusive mesmo quando esteve preso.
Rousseau afirmou no livro O Contrato Social que “o homem nasceu livre e por toda a parte
vive acorrentado. Um determinado indivíduo acredita-se senhor dos outros e não deixa de ser mais
escravo do que eles”. Por mais que eu ame todos esses pensadores, iluministas, filósofos e possa
passar boa parte da vida no meio de seus livros, por que não damos um basta nessa visão e não
colocamos definitivamente a visão de Cristo pelo menos no que seja relativo a nossas vidas e à postura
da Igreja? Não vamos ser mais do mesmo como cansamos de ver, não vamos ser nossas próprias
amarras e nos importarmos apenas com elas, vamos parar de adicionar correntes ao peso alheio e
inverter essa ordem na perspectiva de Cristo. Cadê o amor de Cristo que constrange e liberta e que se
importa com os outros? Ousemos amar, se importar, libertar, “pois Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio (2 Timóteo 1:7) É só um convite para pensar em amar
e se importar como Cristo também fez, mesmo que tentem te silenciar.
Culto Jovem: Todas as sextas, às 20h, no salão Álvaro Reis. Te esperamos!

Heloisa Bezerra
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Lutero, O Reformador
“...Honrai sempre a homens como este...” Fp 2.29
É necessário reconhecer em Lutero uma das mais importantes personalidades que
o mundo conheceu e que exerceu a maior influência sobre uma parte notável da humanidade.
São poucos os nomes que a história eclesiástica, nestes vinte e um séculos de
cristianismo, coloca ao lado deste homem que foi monge, professor, pastor, orador, músico,
teólogo, poeta, tradutor, escritor e reformador da igreja no século XVI.
Lutero não pertencia à igreja apenas, mas à sociedade. Para entendê-lo como
personagem da história, é necessário ler suas obras.
Da leitura das suas variadas obras, emerge um perfil que se caracteriza por traços
bem definidos. Lutero era dotado de consciência moral sensível. Não compactuava com
o que considerava erro ou injustiça.
Era homem de coragem e de extraordinária capacidade de comunicação.
Considerava que a palavra, somente a Palavra de Deus, haveria de expor o erro, aniquilar
a tirania e instaurar a liberdade em Cristo.
Lutero nasceu em 3 de novembro em 1483, em Eisleben e criou-se em Mansfeld
(Alemanha). É a partir do ingresso na universidade de Erfurt (o maior centro universitário
da Alemanha), aos 18 anos, em 1501, que sua trajetória começa a tornar-se interessante.
Conforme o costume da época, Lutero foi ordenado sacerdote em 1507 na
Catedral de Santa Maria. João de Staupitz, vendo nele um homem de confiança e
capacidade, encarregou-o de estudar teologia para fazer dele um professor da ordem.
Em 1512 obteve o grau de Doutor em Teologia, já em Wittenberg.
Lutero passou a apoiar-se nos comentários de Agostinho, Bispo de Hipona, que
desponta na história da Igreja como expoente da teologia da graça: A salvação do homem
não decorre de realizações próprias, mas da misericórdia de Deus!
Depois de muito estudar, pesquisar e meditar; compreendeu que a justiça de Deus
revelada no evangelho precisa ser entendida em sentido passivo, a saber que Deus justifica
por sua misericórdia e pela fé como está escrito: “O justo viverá por fé”.

Editorial

Esta descoberta levou Lutero a
declarar que o fez renascer e lhe abriu as
portas do paraíso. Diante da venda de
indulgencias, que prometiam a salvação e a
vida eterna a quem as comprasse, a
corrupção e a pecaminosidade do clero, os
ensinos da Igreja incoerentes com a Palavra
de Deus, no dia 31 de outubro de 1517, na
porta do Castelo de Wittenberg, Lutero
afixou as 95 teses.
Começava, com este ato, a Reforma
Protestante do Século XVI.
Lutero viu-se envolvido num
processo que terminou por excomungá-lo
e excluí-lo da Igreja, a Igreja de Roma, não
a Igreja de Cristo.
Lutero, já excomungado pelo Papa
e pressionado pelo imperador, não se julgou
em condição de retirar o que havia escrito,
de se retratar, a não ser que fosse
convencido de erro, com argumentos das
Escrituras Sagradas e da razão.
Não sendo este o caso, sua
consciência permanêcia cativa à Palavra de
Deus. A Reforma começou com ele, na
Alemanha e se espalhou pelo mundo inteiro,
chegando até nós.
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Alguns pensamentos sobre a
Reforma: “o som do martelo monástico
de Wittenberg foi o sinal para o início de
uma Reforma para a qual muitos já estavam
prontos e aguardando.” (Thea Halsema).
“Os eleitos formam o verdadeiro
sacerdócio, e todas as pretensões episcopais
são antibíblicas”. (John Wycliffe).
“A doutrina Reformada pode ser
expressa na frase: “O homem é salvo não
pelas obras, mas para as obras.”(Júlio
Andrade Ferreira).
Louvamos a Deus pela Reforma
Protestante; agradecemos ao Senhor por
Lutero ter sido um instrumento de Deus
para que ela acontecesse; e celebramos,
como alegria, os 501 anos da Reforma
Protestante.
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Isaías Cavalcanti; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; ; 19
horas Rev.Guilhermino Cunha
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Monteiro 10h30min: Presb. Adibe Santos; 19
horas: Presb. Dário Porto
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Lia de Jesus - Ednalda da Cruz; Noite: Rosa
Lúcia

Notícias Gerais

Segunda-feira 29: João 17.6-19
Terça-feira 30: I Samuel 3.1-10
Quarta-feira 31: I Pedro 1.3-9
Quinta-feira 01: Provérbios 18.4-12
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do Rio - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sexta-feira 02: João 11.1-4,38-44
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Sábado 03: Filemom 8-18
Domingo 04: João 18.10-14,36,37

Aniversário de Nascimento
Hoje: 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 Gouvêa.
Seg 29: João Pedro Mateus Tenney, Juliana Maia Ferreira Araújo Netto, Laís de Barros
Moura, Lucas Lins da Silva Marinho, Maria Ivone dos Santos, Maria José de Nóbrega
Telles, Raquel Rose Silva Correia, Sidinei de Almeida.
Ter 30: Fábio de Freitas, Mônica Duarte da Silva, Raphael Souza Werling de Oliveira.
Qua 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.
Qui 01: Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Rodrigo de Mattos Mendes.
Sex 02: Débora Domingues Soares.
Sáb 03: Carla Ribeiro Tavares, Cleuza Rodrigues Pinheiro, Luciano Daniel de Souza, Marlene
Paredes da S. Marques, Valmy Gripp Couto.
Aniversário de Casamento
Hoje: Antônio Luíz Monteiro e Maria da Graça de Lima Monteiro, Leonardo da Silva
Braz e Ana Cristina Guimarães Richa Braz.
Ter 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.
Qua 31: Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes.
Qui 01: Rafael Xavier de Oliveira e Thalita Rocha Oliveira.
Sáb 03: Alexandre da Conceição Sacramento e Ana Paula Belmino Duarte.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Cláudia Freitas Santos, Diác. George
Washington Rocha Creazola, Jasson Soriano de Lima, Edineia Bastos, Maria Helena
Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Iracema Ferreira,
Diác. Gerbe Gomes de Barros, Augusto César de Barros
Outros Motivos: Eleição de Diáconos, Eleições Estadual e Nacional.

Convocação da Assembleia
O Conselho convoca à Igreja para reunir-se
em Assembleia Geral Extraordinária – AGE
– no dia 11 de novembro de 2018, para a
eleição de 8 Diáconos. Os candidatos ao
ofício de Diácono são:
1- Charles Mattos dos Santos - Reeleição
2- Elias Santos Silva – Eleição
3- Jonas de Souza - Eleição
4- Jorge Carlos Camacho Corrêa – Eleição
5- José Arteiro Torres de Mesquita - Reeleição
6- Luciano Pinto de Azevedo – Eleição
7- Luiz Claúdio Pereira do Nascimento Reeleição
8- Luiz Henrique Inácio de Souza - Reeleição
9- Marcelo Figueiredo de Castro Freitas Reeleição
10- Sílvio de Souza Corrêa – Eleição
11- Valdir da Silva Terra – Eleição
12- Walter Cascardo Carneiro – Eleição.
A abertura da AGE será às 08h, a votação se
dará até às 19h, e o encerramento dar-se-á no
final do culto vespertino.
APAS – A APAS - Associação Presbiteriana
de Ação Social é uma ONG criada pela
Catedral e dentre os seus objetivos, deve
manter projetos consistentes de Educação
e propor cursos profissionalizantes. Hoje,
dispomos dos seguintes cursos:
 Inscrições abertas: Alfabetização de
Jovens e Adultos; Integração Digital.
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
Diác. Charles Mattos)
 Turmas montadas e em curso: PréVestibular comunitário; preparatório para
Mestrado; Inglês Instrumental para
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.
SESC: Estamos criando uma parceria. Em
breve disponibilizaremos oficinas
profissionalizantes.Acesse também
www.apas.rio.br.

“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa
campanha
prossegue visando à
restauração da fachada de
nosso templo. Todo
investimento feito poderá
ser
integralmente
restituído pelo IR,
Imposto de Renda, utilizando os incentivos
fiscais da Lei Rouanet, até o limite legal de
6% para pessoas físicas e 4% para pessoas
jurídicas. O site acima mencionado traz
todos os detalhes necessários ao seu
investimento, que pode ser feito até o final
do mês de dezembro. Todos os
investimentos usando o seu imposto de
renda, somente poderão ser realizados
através do site do Projeto. Se você não
desejar investir utilizando este incentivo,
poderá fazer sua doação através de depósito
bancário na conta da igreja específica para
isso. Veja abaixo os dados bancários para
fazer esta doação. Este Projeto foi concebido
neste formato, face aos elevados custos desta
restauração e ao fato do nosso templo estar
tombado pelo INEPAC. O Instituto
Cidade Viva é um parceiro nesta campanha,
elaborou o Projeto e obteve sua aprovação
junto ao Ministério da Cultura, o que
permitiu a restituição dos valores investidos
via IR. Todos nós podemos ser
divulgadores deste Projeto e aqueles que têm
imposto a pagar serem investidores, na
certeza que o Senhor da igreja estará
abençoando os esforços de todos nós para
tornar realidade este Projeto, para Glória de
Deus. Banco Bradesco - nº 237. Agência:
473-1. Conta Corrente: 94.273-1. Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro. CNPJ:
34.052.324/0001-95

Convocado à Presença de Deus.
Nosso irmão Diemerson Sena, de 33 anos,
faleceu dia 23 de outubro em Manaus.
Membro da Catedral Presbiteriana do Rio,
era casado com Jessica Scisú e tinha duas
filhas, Beatriz e Carolina. Jessica está grávida
de seu terceiro filho. Diemerson, exmembro da OSB e da OSESP, e sua
esposa, ambos violinistas, enquanto
estiveram conosco, participavam da
orquestra da Catedral, e atualmente integram
a Orquestra Sinfônica de Manaus, onde a
família reside. Que o Senhor console a todos
os que conviveram com ele, especialmente
os da sua família menor.
Projeto Caixa de Sapato 2018
Este ano estaremos abençoando crianças que
são assistidas pela IP de Nova Belém em Japeri,
Clube dos Paraplégicos e Idosos do Lar
Samaritano. Estaremos levando a Palavra de
Deus nesses lugares. O projeto visa a presentear
crianças
e
idosos
com
uma caixa de sapato cheinha de presentes
como brinquedos, doces, revistinhas para
pintar, material escolar, sapato, gorros, meias
etc. Além de uma cartinha pessoal para cada
criança ou idoso feita pelo doador. A nossa
meta são 300 caixas. É só dar o seu nome,
levar as etiquetas e trazer as caixas prontas para
presentearmos. Estaremos após o culto no
hall. O prazo para a entrega: 22 de Novembro,
até o Culto de Ações de Graças. Capriche!!!
Culto de Ações de Graças no dia 22 de
Novembro (quinta-feira) - Marque em sua
agenda! Com alegria estaremos juntos
agradecendo ao nosso Deus por todas as
bênçãos recebidas. O culto começará às
19:30h e teremos como mensageiro o Rev.
Marcelo Gualberto, diretor da Mocidade
para Cristo, em Belo Horizonte. Traga
frutos de sua preferência e 1k de alimento
não perecível para abençoar vidas. Convide
familiares e amigos. É uma grande
oportunidade de falarmos também do
amor de Deus. Dia Nacional de Ações de
Graças, um dia de gratidão por um ano de
bênçãos!
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SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA...”
No 4o com Deus - TROJAN
Santo, Santo, Santo,
Neste momento você deve estar em pé ou
(SALMO 102.2)
Deus Todo-Poderoso,
sentado num banco de igreja ou em casa,
Que era, e é e há de vir.
lendo seu boletim em qualquer versão em
Cântico: “Canção do Apocalipse.”
Com a criação eu canto
paz. Provavelmente também num local
Louvores ao Rei dos reis.
agradável, onde se pode ouvir a Palavra de
Digno é o Cordeiro
És tudo para mim
Deus, divulgá-la, estudá-la, louvar, jejuar e
Que foi morto,
E eu Te adorarei!
orar.
Santo, Santo Ele é.
Podemos viver como cristãos, sem a
Um novo cântico
Maravilhado, extasiado,
perseguição de radicais e intolerantes,
Ao que se assenta
Eu fico ao ouvir Teu nome.
também sem o risco de perder a vida e na
Sobre o Trono do Céu!
Jesus, Teu nome é força,
maioria das vezes, há liberdade para adorar
É fôlego de vida,
e servir a Deus. Podemos viver também
Santo, Santo, Santo,
Misteriosa Água Viva!
como quisermos e até votar de modo
Deus Todo-Poderoso
consciente dentro do que está claramente
Que era, e é, e há de vir.
Bênção Apostólica
descrito na Palavra, sem adorar pessoas ou
Com a criação eu canto
Quíntuplo Amém
ideologias tortas.
Louvores ao Rei dos reis.
Poslúdio
Poderia você impetuosamente ir
És tudo para mim
Recessional
para um país, ateu ou islâmico provando
E eu Te adorarei!
sua fé, sem dinheiro, com o risco de perder
sua vida e dos que ama, por amor ao Senhor
Está vestido do arco-íris,
Jesus, para evitar que o próximo morra
Sons de trovão, luzes, relâmpagos.
eternamente? Você teria coragem?
Louvores, honra e glória,
Participe de algo realmente válido e
Força e poder pra sempre,
relevante: Deus e o Seu Reino. HOJE é o
Ao único Rei eternamente.
dia para isso, às 17h30, TROJAN, com
a Missionária Sâmia que vive na realidade
Anotações
descrita acima e bem distante da nossa. O
evento Não será filmado como nos
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
últimos. Convidade amigos ou parentes!
A Palavra exorta para irmos ao
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
mundo e fazermos membros de igreja??
Certamente que não. Nos determina que
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
sejamos padrão dos fieis (I Tm 4.12). No 4o
com Deus, o melhor lugar pra se estar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Espírito Santo” (Mateus 28.19).
Pé na Estrada em Alto Jequitibá – MG
- Na próxima quinta-feira pela graça de
Deus estaremos a caminho do Projeto de
Evangelização em Minas. O pastor Renato
Porpino e a Mis. Leninha Maia estarão com
a juventude neste projeto. Hoje será o
encerramento das vagas. Pedimos que a
igreja esteja em oração. Retornaremos no
domingo após o Culto Matutino da Igreja
Presbiteriana de Alto Jequitibá.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liturgia

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?
Senão entregar-te, ó Deus,
O meu coração?
Na salvação eu caminho,
Teu Espírito vive em mim.
Declaro as Tuas promessas,
Me rendo a Ti.
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! (4x)
Oração de Consagração: Diác. Leandro
Trindade
Pastorais

“DE TODO CORAÇÃO EU TE INVOCO,
OUVE-ME, SENHOR...”
(SL 119.145)
Motivos de Oração
Cântico: “És Meu Deus.”
Do céu, Tu olhas para mim,
Do céu, me enxergas bem,
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse olhar.
Do céu, me proteges do mal.
Do céu, me ouves também,
E se eu chamo: Ó, Pai, onde estás?
Tu respondes: Estou contigo,
Não te deixo sozinho, filho!
Se eu caminhar pelo fogo,
Não me queimarei,
Porque Tu estás comigo.
Estás comigo.
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às 9h a comemoração na EBD das nossas
crianças. Com equipe de louvor dos tios da
UCP, contação de histórias com teatro,
mensagem co a tia Leninha, brincadeiras e
muito mais. Ser criança na Catedral é uma
És meu Deus e em Ti confio! (4x)
delícia.
Se eu caminhar sobre as águas,
Não afundarei,
Porque Tu estás comigo.
Estás comigo.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral
“DESVENDA OS MEUS OLHOS,
PARA QUE EU CONTEMPLE
AS MARAVILHAS DA
TUA LEI.”
(SL 119.18)
Leitura Bíblica: Presb. Carlos Soares
Cântico: “Este Reino.”
Jesus, justiça de Deus,
Filho do Homem,
Filho de Deus,
Teu reino vem!
Jesus, por nós sacrificado,
Glorificado, justificador,
Seu reino vem!
Este reino não findará,
Sua glória é eterna,
Pois a majestade e força
Deste Rei chegou a nós.
O Seu reino,
Seu domínio,
Seu poder e autoridade
Não têm fim!
Jesus, justiça de Deus!
Jesus, a exata expressão
Do amor de Deus,
Da Sua graça,
Do Seu perdão.
Jesus, Deus santo e adorado,
Glorificado, justificador,
Seu reino vem!
Mensagem: Rev. Jôer Corrêa Batista

Exposição “Arte de Mulheres”
Profa. Maria Helena Sathler Gripp, que
acontecerá nos dias10 e 11 de novembro, das
10h às 18h e das 8h às 19h respectivamente,
no Salão Álvaro Reis. Agende e visite-nos, sua
presença é importante para nós!

Culto da Fraternidade
Próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, na
Igreja Presbiteriana de Copacabana, às
19:30h, promovido pelo Presbitério do Rio
de Janeiro, celebrando os 501 anos da
Reforma Protestante do Século XVI. O
pregador será o Rev. Wladymir Soares de
Brito, Diretor Acadêmico da Faculdade
Mackenzie Rio. Participe com a sua família!
Cantina da Igreja
Funcionará, neste domingo, até às 14h, em
função das eleições, e haverá o nosso já
tradicional almoço.

EBD - Classe única
Informamos que teremos classe único
como ministração da aula pelo Rev. Jôer
Corrêa Batista. Particpe!
O Sistema Presbiteriano – Dos Eternos Decretos de Deus II

Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e
beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo,
para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida; para o louvor da sua
gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé,
ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o
movesse, como condição ou causa.
Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e
mui livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim;
os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são
eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido,
são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé
salvadora. Além dos eleitos não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente
chamado, justificado, adotado, santificado e salvo.
Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou
recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas
criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não
contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados.
A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial
prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em
sua Palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz,
certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao
Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração para com
Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação.
“...Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele...” Ef 1.4
(CFW – CAP. III – ITENSV - VIII).
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Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Prelúdio: “Pai Nosso”

“CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR...” (SALMO 100.1)
Convite à Adoração
Dirigente: “Render-te-ei graças, SENHOR,
de todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.” (Salmo
138.1)
Congregação: “Prostrar-me-ei para o teu
santo templo e louvarei o teu nome, por
causa da tua misericórdia e da tua
verdade, pois magnificaste acima de tudo
o teu nome e a tua palavra.” (Salmo 138.2)
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR,” (Salmo 135.1)
Congregação: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.” (Salmo 135.2)
Todos: “Louvai ao SENHOR, porque o
SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.” (Salmo
135.3)
Cântico: “Atos 2”
Nós estamos aqui
Tão sedentos de Ti,
Vem, oh Deus, vem o Deus,
Enche este lugar.
Meu desejo é sentir
Teu poder, Teu poder.
Então vem me incendiar,
Meu coração é Teu altar.
Quero ouvir o som do céu,
Tua Glória contemplar!
Então vem me incendiar,
Meu coração é Teu altar.
Quero ouvir o som do céu,

Tua Glória contemplar!
Te damos honra,
Te damos glória,
Teu é o poder,
Pra sempre,
Amém!
Cântico: “Poder e Honra.”
Poder e Honra,
Louvor e glória,
Sejam ao Cordeiro de Deus!
Todos os povos, tudo que existe,
Dobre-se diante de Ti.
Toda língua confessará
Tua grande glória.
Todo joelho se dobrará em louvor,
Tu és exaltado, ó Deus,
E teu reino jamais passará,
Cordeiro de Deus!
Teu reino será para sempre,
Glória ao Cordeiro de Deus!
Pois tua palavra é eterna,
Glória ao Cordeiro de Deus!
Oração de Adoração

“TRAZEI OFERENDAS E ENTRAI
NOS SEUS ÁTRIOS.”
(SL 96.8)
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)
Cântico: “Me Rendo a Ti.”
Estavas desde o princípio,
Eterno Tu És, Senhor.
Criaste do nada a Terra,
Me rendo a Ti.
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Culto Matutino
- 10:30h Prelúdio: “Agnus Dei” (Música: Michael
W. Smith/Arr. Camp Kirkland)

SOLO CHRISTUS
Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Louvai ao SENHOR, porque
é bom e amável cantar louvores ao nosso
Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor.”
(Salmo 147.1)
Mulheres: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.”
(Salmo 98.4)
Homens: “Cantai com harpa louvores ao
SENHOR, com harpa e voz de canto;
com trombetas e ao som de buzinas,
exultai perante o SENHOR, que é rei.”
(Salmo 98.5-6)
Coral: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
SENHOR.” (Salmo 146.1)
Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2)
65 HNC – “Louvor.”
Congregação e Orquestra
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

SOLA GRATIA
298 HNC – “A Pedra Fundamental.”
Congregação e Orquestra
Oração de Consagração: Diác. João
Henrique
Pastorais

SOLA FIDE
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
SOLA SCRIPTURA
Leitura Bíblica: Presb. Maurício Buraseska
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Jôer Corrêa Batista

ENVIO E DESPEDIDA
155 HNC – “Castelo Forte.” (Hinário
Novo Cântico)
Congregação e Orquestra
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “The Majesty And Glory Of
Your Name” (Música: Tom Fettke/Arr.:
Michael Lawrence) Orquestra/Coral
Canuto Régis
Recessional: Crown Him With Many
Crowns (Música de George J. Levy; Arr.:
Chris R. Hansen) Orquestra
“Acredito que Nenhum Cristão ignora que
cantar hinos sacros é coisa boa e agradável a
Deus, uma vez que todo mundo tem o exemplo
não só dos profetas e reis do Antigo Testamento
(que louvam a Deus cantando e tocando
versejando com toda sorte de instrumento de
cordas), mas este uso, particularmente com
Salmos, também é conhecido da cristandade em
geral desde o princípio.”
Martinho Lutero

Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 28
Out. - Equipe C: Roberto Marinho,
Willians Araújo, Antônio Renato, Carlos
Cândido, Charles Mattos, Lilian Canto,
Mário Sérgio, Sérgio Santos, David Pereira
(Púlpito 8h), João Henrique (Púlpito 10h30),
e Leandro Trindade (Púlpito 19h) . Qui 01
Nov. – Sérgio Santos
Próxima semana: Dom 04 Nov. - Equipe
D: Filipe Agum, Tiago Trindade, Antônio
Gouvêa, Archidemes Campos, João Luiz,
Sérgio Branco, Thiago Castilho, Victor Araújo,
Nelson de Paula (Púlpito 8h), Ricardo Bezerra
(Púlpito 10h30), e Rosibeti Silva (Púlpito
19h). Qui 08 Nov. – Victor Araújo
Eleição de Diretoria 2019 - Na próxima
Reunião Ordinária, em 05 de novembro,
vamos realizar nossa eleição de Diretoria para
o ano de 2019. Convocamos toda Junta
Diaconal e Igreja para estar em oração, para
que o Senhor esteja preparando aqueles
Diáconos que estarão conduzindo a JD no
próximo ano.
Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e NÃO
P E R M I T A
q u e
seu CELULA R ou CONV ERSAS
DESNECESSÁRIAS sejam obstáculos
para sua comunhão e do próximo com o
SENHOR. Louve ao Senhor com toda sua
alma; coloque sua ansiedade diante de Deus
em oração; abra seu coração para receber a
Palavra de Deus; em resumo: Seja Muito
Abençoado!
Segurança - Precisamos ser prudentes e vigilantes
quanto à segurança pessoal e patrimonial de nossa
Igreja. Ao verificar uma situação anormal ou
suspeita avise de imediato aos vigias e
Diáconos para que as medidas necessárias
possam ser tomadas.
Solidariedade está no Sangue - Este é um
canal de comunicação da JD criado para

reunir doadores de sangue regulares e
também receber pedidos de doação,
visando direcionar os doadores para atender
necessidades específicas. Você que é
doador de sangue, ou deseja ser, juntese a nós, e faça esse gesto de amor e
atenção ao nosso próximo. As inscrições
e informações para participar do Grupo
podem ser feitas com o Dc Antônio Renato
- professorantoniorenato@gmail.com e Tel
99855-1058.
Instituto Educacional Araújo Dutra
(IEAD) - É uma Organização Social de
Interesse Público, sem fins lucrativos, com
foco na formação pessoal a partir da educação
para adolescentes, jovens e adultos que residem
no bairro de Guadalupe e regiões próximas.
São desenvolvidas atividades de: Assistência
Social, Defesa de Direitos, Desenvolvimento
Comunitário, Formação para o Trabalho,
Prevenção e Saúde, Meio Ambiente, Oficinas
de música e pintura, entre outras. O IEAD
está localizado na Rua Guimarães Rebelo, 214,
Guadalupe, Tel (21) 2451-4528. Conheça mais
sobre esta instituição, Ore por essa frente
educacional e de ação social, e faça a diferença
através de seu apoio, atenção, oferta e amor.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Reunião do Departamento Ilka PaivaNa próxima quarta-feira, dia 31/10, às 15h,
na casa da Elenir Avillez. Será uma bênção,
você não pode faltar!
Reunião do Departamento Maria Reis No dia 31/10, às 14h30, na casa da Alice
Lugarinho. Venha louvar ao Senhor conosco.
Momentos de adoração, louvor e comunhão
com as irmãs.
ATENÇÃO - Devido ao feriado, a
plenária foi adiada para o dia 08/11.
Teremos eleição para a diretoria de 2019.
Agende em seu coração e participe.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Sociedade Internas

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
Reunião Mensal: Ocorreu na última terçafeira, dando continuidade ao Tema do Ano,
tratando sobre “Conf litos no
Casamento”. Vimos algumas orientações,
à luz da Palavra, de como melhor
administrar os inevitáveis conflitos de um
relacionamento conjugal. O Rev Renato
Porpino foi o instrumento usado por Deus
para nos revelar mais esse “Segredo” do
amor conjugal e familiar.
XXII RECCC: está ocorrendo neste final
de semana com o participação de 72 casais
no Mont Blanc – Porto Marina Resort,
em Itacuruçá, tendo como preletor o Pr
Marcelo Gualberto, da Mocidade para
Cristo (MPC), de Belo Horizonte.
Agradecemos a Deus por este momento
de refrigério, edificação e comunhão e
pedimos oração da amada Igreja pelo
retorno em paz e segurança na tarde deste
domingo.
Confraternização de Final de ano: Nosso
tradicional jantar de fim de ano, previsto para
o dia 11 de dezembro, será um Almoço e
será realizado no dia 1º de dezembro aqui na
Catedral. Maiores detalhes serão divulgados
oportunamente. Por ora fica o lembrete para
que os casais agendem a nova data.
Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento,
desejando que as bênçãos de Deus sejam
derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de
respeito e admiração. Deve sobreviver ao
fim da paixão, a tormentas e a qualquer tipo
de tentação. Num casamento deve haver
diálogo, não discussão.
OÁSIS
Se da vida as vagas procelosas são, conta
as muitas bênçãos. Hás de ver surpreso
quanto Deus já fez. Parabéns!! Graças
damos a Deus por mais um ano de bênção
na vida do nosso pastor Reverendo Isaias
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ora ao 28.10.2018 - Gráfica
Culto Devocional
Senhor pedindo renovadas bênçãos sobre
- 8h a sua vida e parabeniza também a sua esposa
Adriana Maia por mais um ano de
“LOUVAR-TE-EI, SENHOR,
“...DÁ-ME ENTENDIMENTO, SEGUNDO
incontáveis bênçãos do Senhor . Família
abençoada de Deus!! Feliz aniversário!!!
DE TODO O MEU CORAÇÃO...”
A TUA PALAVRA.”
(SL 9.1)
(SL 119)
Não falte! Ensaio do grupo de louvor
amanhã 29/10, às 17h. Participe!
Leitura Bíblica: Mc 16.1 - 8 - Presb. Maurício
Prelúdio
Buraseska
Reunião de oração: 29/10, às 19h. Venha
Solo: Jonas de Souza
orar com a família Oasiana pelo nosso país,
Chamada à Adoração:
igreja e motivos pessoais. Não perca esta
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;
TEMA DA MENSAGEM
oportunidade!
bendirei o teu nome para todo o
“Alento ao Pecador”
sempre.” (Salmo 145.1)
Momento especial. Una-se a nós em
Mensagem: Rev. Renato Porpino
oração por nossos filhos e amados. Oremos
Congregação: “Todos os dias te bendirei
sem cessar.
e louvarei o teu nome para todo o
“...SEDE FERVOROSOS DE ESPÍRITO,
sempre.” (Salmo 145.2)
SERVINDO AO SENHOR”
UPH
(RM 12.11)
União Presbiteriana de Homens
Dirigente: “Grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado; a sua grandeza é
Cântico:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
insondável.” (Salmo 145.3)
“Um Só Rebanho.”
–Todos sócios da U.P.H. estão convocados
para a Assembleia Geral Ordinária – que
Todos: “Uma geração louvará a outra
Um só rebanho, um só Pastor,
será realizada em 04/11/18, às 17:30h, na
geração as tuas obras e anunciará os teus
Uma só fé em um só Salvador.
sala Presbítero Miguel Santos (Sala da UPH),
poderosos feitos.” (Salmo 145.4)
É teu amor que nos une aqui
em 1ª convocação às 17:00h e em segunda
E num só Espírito adoramos a Ti!
convocação, ás 17:30h para deliberar sobre
19 HNC – “Rei Sublime.”
E num só Espírito adoramos a Ti!
os seguintes assuntos: A) Prestação de
Contas; B) Eleição de Nova Diretoria para
Oração de Adoração
Um só rebanho, um só Pastor,
2019. Não Faltem. Não esqueçam que
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
estamos recebendo a sua per capita, no valor
Só nos gloriamos na Tua cruz.
“... O QUE CONTRIBUI, COM
de R$ 23,00. Procurem o tesoureiro, sr.
Louvado sejas, bendito Jesus!
LIBERALIDADE....”
Jonas de Souza.
Louvado sejas, bendito Jesus!
(RM 12.8)
CONFIANÇA
EM
JESUS,
ENTUSIASMO NA AÇÃO E UNIÃO
Um só rebanho, um só Pastor,
93 HNC – “Firmeza na Fé.”
FRATERNAL.
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver
Oração de Consagração: Diác. David
ECOS DA CATEDRAL
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Pereira
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Pastorais
Nas próximas semanas estaremos
estudando, juntos, sobre o CARÁTER
Bênção Apostólica
“...DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
CRISTÃO. É uma excelente oportunidade
Tríplice
Amém
ORAÇÃO...” (SL 55.1)
de crescimento. Durante a semana, temos
Poslúdio
12 grupos, com dezenas de pessoas,
Motivos de Oração
voltados para estudo, oração e comunhão.
Escola Bíblica Dominical
Solo: Jonas de Souza
Aproveite a oportunidade e junte-se a nós.
Oração Silenciosa
Nosso contato é ecos@catedralrio.org.br.
Oração Pastoral
Esperamos você.

