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“Não Entristeça o Espírito Santo”
“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes

selados para o dia da redenção.” Ef  4.30

1 – O Espírito Santo é uma Pessoa.
Como um ser, tem caráter, personalidade, vontade, sentimentos; como divino, é

onisciente, onipotente e onipresente; terceira pessoa da trindade. É uma pessoa distinta da
divindade, coigual com o Pai e o Filho.
Ele é igual ao Pai e ao Filho em glória e como eles, digno de culto, amor e obediência.

A Confissão de Fé de Westminster declara: “Na unidade da divindade há três pessoas
de uma mesma substância, poder e eternidade – Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito
Santo.

O Pai não é de ninguém – não é gerado, nem procedente; o Filho é eternamente
gerado do Pai; o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho.” (Cap. II, Item
III)

1.1 - O Espírito Santo Fala. “Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o
Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia
daqueles que prenderam Jesus.” (Atos 1.16)

1.2 - O Espírito Santo Ensina. “Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos
tenho dito.” (João 14.26)

1.3 - O Espírito Santo Testemunha. “Quando, porém, vier o Consolador, que eu
vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho
de mim.” (João 15.26)

1.4 - O Espírito Santo Percruta. “Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o
Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.” (I Coríntios 2.10)

1.5 - O Espírito Santo Tem Vontade. “Mas um só e o mesmo Espírito realiza
todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente.” (I Coríntios
12.11)

1.6 - O Espírito Santo Intercede. “Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste
em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede
por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual
é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.”
(Romanos 8.26-27)

Todos esses atos são próprios de uma pessoa.
2 - O Espírito Santo é o Consolador.

A palavra “Espírito” em hebraico,  é “Ruach”, traduzida para o grego por “Pneuma:” vento,
hálito, sopro.

Vida de oração
            Oração é vida. Uma vida sem oração nunca poderá atingir a plenitude para a qual foi criada. É
uma necessidade primordial para a existência precária do ser. É diagnóstica e terapêutica. O momento
a sós com Deus muda nosso foco e retira nossos olhos do que é terreno. Eleva-nos para pensarmos
nas coisas celestiais. É a expressão natural de um relacionamento saudável com o Pai.
             Através da oração, Deus nutre o nosso coração e age no mais íntimo do nosso ser. A oração
sincera expõe a Cristo os porões mais sujos da alma, as gavetas mais desarrumadas do ser e as
precariedades mais profundas dos sentimentos. Representa a oportunidade que o ser humano possui
de contar a Deus sobre suas imperfeições, impurezas e mediocridades e receber Dele o perdão e uma
nova visão sobre si mesmo e sobre os outros. Quando estamos na presença Dele e nos encontramos
com o amor divino não conseguimos permanecer no mesmo estado. Saímos da inércia espiritual.
Nossa capacidade de amar e perdoar a nós mesmos e aos outros é ativada.  Acolher o outro independente
de sua situação se torna natural já que entendemos o quão miseráveis somos e mesmo assim o amor
imerecido de Deus recai sobre nós. Alimentados e fortalecidos por Deus podemos ser verdadeiramente
sábios para edificarmos a sociedade e sermos cidadãos conscientes, cumprindo a missão que temos
aqui nesse mundo.
                Orar de todo o coração é um ato de admitir que se depende de Deus para toda e qualquer
situação. É confiar na plenitude do poder divino de cuidar e de suprir as nossas necessidades. É
sinônimo de exercitar e alimentar a fé. Ela é remédio contra a ansiedade costumeira dos dias atuais,
trazendo a paz e a força para enfrentar as incertezas do amanhã.  É sorrir para o futuro e saber que Deus
já está lá. É um estilo de vida que transforma nossa condição pueril em amadurecimento espiritual e
emocional. Por meio dela, temos a direção de Deus para questões triviais e complexas. Não é uma
obrigação e sim um prazer. É o momento mais esperado do dia de quem já experimentou o sabor de
estar em Sua presença. É prato principal, mas é sobremesa também.
                   A oração é o que nos permite sair de uma vida superficial e rasa para uma vida profunda e
densa. Ela dá consistência ao nosso existir. Trocamos uma vida líquida por uma vida sólida. Em Deus
estão escondidas todas as nossas possibilidades. Através da oração, podemos acessá-las e florescê-las.
A nossa identidade é conhecida e construída por meio desse relacionamento com o Pai. Oração é
reciprocidade. Nós falamos. O Pai também. É intimidade com quem redireciona a nossa trajetória
existencial.

Que a nossa busca por uma vida de oração não seja mais adiada. Quem já tem, que se aprofunde
mais. Quem nunca experimentou que possa provar a partir de hoje esse banquete.

Mayara Lima

Culto Jovem: 19.10 estamos de volta e quem nos trará a palavra será o pastor Renato Porpino. Venha
e traga um amigo. Será um momento de louvor e reflexão na presença de Deus.

Freedom 2018: Estamos muito felizes com a nossa Conferência 2018 que ocorreu nos dias 06 e 07 de
outubro. Esse momento só foi possível porque você, jovem e igreja, esteve a nos abençoar arrumando
tempo para investir no trabalho que é do Senhor. Queremos informar que alcançamos 511kg de
alimentos doados na Freedom e logo mais será levado a missão vida. Continue orando por nossa
igreja e juventude incessantemente. Deus é bom em todo o tempo!
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Editorial

Estamos tão acostumados a “Espírito Santo”
como um título para a terceira pessoa da
Trindade que esquecemos o significado do
adjetivo, colocado para dar ênfase no grego
aqui (pneuma), de sorte que é mais um
adjetivo que um título.

O Espírito de Deus, que habita em nós,
é santo.

Os crentes são por ele selados para o
dia da redenção.  A presença do Espírito agora
é o selo e a certeza da vida e da herança que
o cristão possuirá plenamente no fim, e a ação
interior contínua do Espírito deverá levar o
crente a purificar a vida por inteiro.

O processo de santificação promove
comunhão, consagração, crescimento
espiritual, maturidade espiritual e, na parusia,
a glorificação.

Jesus prometeu enviar outro
Consolador, o Espírito Santo, que estaria
definitivamente habitando nos salvos.
O Espírito Santo, derramado no pentecoste,
iniciou um relacionamento profundo com os
eleitos, algo que ninguém antes havia
experimentado.

O termo Consolador (parácleto) era
utilizado na linguagem jurídica para indicar o
advogado de defesa.  Em termos gerais
significa alguém que é chamado para prestar
socorro.  “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.”
Jo 14.16.
O Espírito Santo traz paz ao coração, consolo,
conforto e quietude à alma!
“O Espírito Santo é nosso companheiro
interior.”    J. H. Jowett.

3 - O Espírito Santo não deve
ser Entristecido.
Ele é sensível, habita nos eleitos e age
diuturnamente na sua vida Deles. Estamos
intimamente ligados espiritualmente ao
Espírito Santo, não podemos fugir da sua
presença.  Ele está em nós!  Ele nos vê, nos
conhece, nos sente e acompanha todos os
nossos atos.

É necessário lembrar que todo o
pecado, e não apenas os pecados da fala, é
causa de tristeza da parte de Deus, pois fomos
chamados à comunhão com Ele.  O fato de
ofender um irmão, mentir, falar palavras
torpes (obscenas) entristece profundamente
o Espírito Santo.

Como onisciente, o Espírito Santo
conhece os nossos pensamentos, e se
entristece quando pecamos por pensamento;
nossas palavras de murmuração, blasfêmia ou
ato de falsidade entristecem sobremaneira o
Espírito Santo.  Não estristeçamos o Espírito
Santo com sentimentos e atos pecaminosos.

“A obra do Espírito é guardar íntegro
o crente sob seu selo para o dia da redenção.”
Scott

“Com pecados, hoje, eu te entristeci,
Mas perdão te peço por amor de ti...
Ao tentado estende tua mão, Senhor!
Manda ao triste aflito, o consolador.”(J. G.
Rocha).

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Edilson Botelho;
19 horas Rev. Renato Porpino.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. José Ribamar 10h30min: Presb. Ruy Coelho; 19 horas:
Presb. Assuero Silva.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz - Theresinha Pereira - Cidinha Pereira; Noite:
Creusa Póvoa.



Notícias Gerais

Caros Visitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
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.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 17, das 18 às 22h. Pastores
e presbíteros estão convocados. A igreja é
convidada a orar por seus líderes espirituais.

Eleição de Presbíteros
No domingo passado, em Assembleia
ordeira  e tranqui la ,  a Igre ja  e legeu
presbíteros para um mandato de 5 anos.
Foram reeleitos os presbíteros Assuero de
Oliveira Silva, Fernando Lopes da Costa
e Olympio Santos Figueiredo Bezerra.
Foram eleitos os diáconos Antonio
Procópio de Castro Gouvêa, Roberto
Leite  Marinho. Os candidatos Denilson
Laurentino Sevilha e Iaco Lobo de Souza
obtiveram o mesmo número de votos.
Como a determinação proposta
constitucional é de que o Conselho
encaminhe à Assembleia o número de
oficiais a serem eleitos, o Conselho
encaminhou a proposta de eleição de 6
(seis) sendo eleitos 7 (sete). Assim sendo,
o Conselho estará deliberando em sua
próxima reunião sobre este assunto.

Título de Presbítero Emérito
Com muita alegria a Igreja confirmou a
concessão do título de presbítero emérito
ao Decano do nosso Conselho, Presb.
Guilherme Simon que, por mais de 25 anos,
vem servindo seguidamente a esta Igreja
local como seu presbítero. Nosso
venerando presbítero também serviu no
mesmo ofício na IP Tijuca, porém a CI/
IPB em seu art. 57, determina que o ofício
deve ser exercido na mesma igreja.
Cumprimos assim esta determinação. Que
o Senhor abençoe ricamente ao nosso
presbítero e família.

CAMPANHA DO SOM E IMAGEM –
CONCLUSÃO.
Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão
de edificar a Casa do SENHOR, ...o
SENHOR lhe disse: ...santifiquei a casa
que edificaste,...(I Reis 9. 1-3)
No relato bíblico, Salomão tendo feito uma longa
oração, registrou o término da edificação e a
resposta do SENHOR, SANTIFICANDO-A!
Tomamos como referência este trecho da
palavra de Deus e o relacionamos com a obra
contemporânea que ELE nos entregou, as novas
instalações de SOM e IMAGEM que foram,
graças a DEUS, CONCLUÍDAS e que nesta
oportunidade, serão consagradas ao serviço
regular da SUA casa!
Iniciadas em 31 de outubro de 2017 com a
duração prevista de 10 (dez) meses, a campanha
atingiu e superou os seus objetivos. Desde o
início e no transcorrer, 380 (trezentos e oitenta)
participantes optaram por depósito único em
valores variados e 91 (noventa e um) assumiram
o parcelamento de suas ofertas; Tivemos então
um total de 471 (quatrocentos e setenta e um)
envolvidos com a campanha em toda a sua
extensão.
No prazo previsto para o término da
campanha, agosto/18, 108% da meta já tinha
sido alcançada que, com a continuidade das
ofertas espontâneas atingiu 114% em setembro.
Em todo o tempo, o Ministério de
Comunicação Social e Marketing esteve à frente,
atuando de forma a obtermos o melhor em
obras de adaptação e aquisição dos mais diversos
equipamentos e suplementos.
Neste breve registro, reconhecemos que o
SENHOR nos permitiu levar a bom termo o
proposito, superando-o em termos de
numerário e qualidade consequente, através do
seu povo o POVO DA FIDELIDADE, que
mais uma vez se envolveu alegre e intensamente
possibilitando concluir que, toda honra e toda
glória seja dada ao Senhor que nos entregou a
missão e nos possibilitou levá-la a bom termo.

1 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,

2- Outros Motivos: Eleição de Presbíteros, Eleições Estadual e Nacional.

Segunda-feira 15: Salmo 86.1-13
Terça-feira 16: I Tessalonicenses 4.1-12
Quarta-feira 17: I Tessalonicenses 5. 12-28
Quinta-feira 18:  Joel 2. 12-17

Sexta-feira 19: Salmo 136.1-9
Sábado 20: João 14.15-21
Domingo 21: Lamentações 3.21-26

Aniversário de Nascimento
Hoje: Marcos Antônio de Almeida, Presb. Walter José Gomes de Barros Santos
Seg 15: Edineia Maria de Matos Bastos, Leonardo Freitas Sayão,  Matilde Soares de Souza,
Paulo César Dias de Oliveira, Raphaela Machado da Costa Inácio de Souza, Severino
Dutra Fialho de Vasconcelos, Sílvia Regina Borges Teles.
Ter 16: Danielle Adriana Rosa, Márcio Aurélio Bastos Almeida, Marcos Aurélio dos Santos
Almeida, Rosaldo Paulo de Lemos, Rute Barbosa Leão, Sandra Cristina Ferreira da Silva,
Victória Bandini Adan.
Qua 17: Zely Luciano de Freitas
Qui 18: Francisco Sales Rodrigues, Isaías Silva Costa, João Lucas Nery Dantas, José Elísio
de Oliveira Ferreira, Magdala M. de Oliveira Ruggeri.
Sex 19: Adilson Carlini de Araújo, Erika de Oliveira Mota, Guilherme de Souza Sá.
Sáb 20: Adhemar Castilho, Eliza Gabriela dos Santos Melo, Presb.  Guaraci Sathler,  Luciana
Rodrigues Delgado Costa Queiroz, Maria de Jesus Barros Monteiro, Ondina Brasil, Raphael
Oliveira da Silva, Victoria Kurkdjian Teixeira, Yara Ribeiro Barreto.

Aniversário de Casamento
Seg 15: Presb. Fernando Lopes da Costa  e Maria de Fátima Gomes da Costa, Adhemar
Castilho e Luíza Rangel de Moraes.
Qua 17: Diác. Waltair Sathler Junior e Helen Heinzle Sathler.
Qui 18: Alexandre Morais e Samia Ruveni Garcia Morais.
Sex 19: Diác. Vitor Silva de Almeida Araújo e Débora Louise Simões Gouvêa.
Sáb 20: Márcio Aurélio Bastos Almeida e Euci de Brito Borges Almeida, Carlos Eduardo
Magalhães Silveira Pellegrino e Gisela dos Santos Pellegrino.



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!

Outubro – Mês da Reforma
A APAS e a Catedral Presbiteriana do
Rio de Janeiro comemoram os 501 anos
da Reforma com uma série de Recitais
Próxima quinta-feira, será realizado o
Segundo Recital: dia 18 às 18h30 -

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro.
O Título:  O “Kantor” e o culto
Reformado.  Recital de Canto - Cíntia
Fortunato e Ruth Santos - sopranos

Terceiro Recital: Quinta - dia 25 às 18h30 -
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro.
O Título:  Adorando - Adoração, Inserção
cultural, Inclusão social. 1ª parte -
“MAGNIFICAT” J. S. Bach com o Coro
da ACM e solistas.  2ª parte - “ZADOK
THE PRIEST” (Hino da Coroação) G. F.
Handel - Estreia do Coro Sinfônico da
APAS. Regência - Ilem Vargas.

Ministério de  Intercessão
O Ministério de Intercessão, convida à Igreja
para vigília, dia 26, sexta-feira, das 18h às
24h. “Tema: “Confia os Teus cuidados ao
Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá que
o justo seja abalado ”. Participe e venha
perseverar em oração conosco.

André Fonseca dos Santos
Membro da Igreja, deficiente visual, foi
chamado à presença de Deus. A Igreja não foi
informada do seu falecimento. A junta Diaconal
prestava assistência social a André, o diác.
Roberto Azeredo só tomou conhecimento 1
mês depois de sua morte, na visita mensal. “O
Senhor o deu e o Senhor o tomou; bendito
Seja o nome do Senhor.” Jó 1.21

Pé na Estrada em Alto Jequitibá – MG
Nos dias 1º a 4 de Novembro O Ministério
de Missões da Catedral convida nossos jovens
e adolescentes para participarem de uma
grande IMPACTO JOVEM em toda região
de Alto Jequitibá. Com saída da Catedral no
dia 1º de Novembro (quinta-feira), às 22h e
retorno no dia 4/11 logo após o almoço na
IPB de Alto Jequitibá. Teremos diversas
atividades que visam à evangelização na cidade
com teatro, músicas (serenatas), panfletagem,
evangelismo pessoal e cultos. Será uma grande
oportunidade para os nossos jovens
participarem de um projeto missionário com
intercâmbio com a juventude da região. O
Pastor Renato Porpino e a Missionária Leninha
Maia estarão com a equipe. É mais uma
iniciativa do Ministério de Missões da nossa
Igreja em sustentar a obra missionária, mas
também conscientizar e despertar vocações.
As inscrições estão abertas no hall da cantina.
O custo será de R$ 100,00 para cobrir a
alimentação. Todo valor restante é um
investimento do Ministério de Missões.
Ficaremos hospedados na APCE (Associação
Presbiteriana Cultural e Educacional) de Alto
Jequitibá. Venha participar do Projeto
Missionário. É o Ministério de Missões
evangelizando com você!

Simpósio: Eutanásia e Suicídio
Nos dias 26 e 27 de outubro o IRGC
(Instituto Reverendo Guilhermino Cunha)
e Mackenzie Rio convidam a Igreja para
participar do Simpósio que tratará de
assuntos polêmicos e atuais a luz da Bíblia.
Teremos como palestrantes: Caio Fábio de
Araújo Filho, Jouberto Heringer, Eduardo
Mayr, Pércio Ribeiro Gomes, Elcio
Carneiro, Guilhermino Cunha, Renato
Porpino, Evaldo Beranger, Assuero Silva e
Wladymir Brito. O Simpósio acontecerá no
Mackenzie Rio – Pós Graduação e o
investimento será de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para inscrição. Dia 26 (sexta-feira), das
18 às 21h e Dia 27 (sábado), de 09 às 14h.
Maiores informações 3549-5549 ou pelo
whatsapp: 98102-9088.

O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo está!

És invencível,
Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino,
Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!

Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é.
Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus!

TEMA DA MENSAGEM:
“Que eu volte a ver”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“SERVI AO SENHOR COM

ALEGRIA” SL 100.2

Cântico – “A alegria do Senhor”
A alegria do Senhor a nossa força é. (3x)
A alegria do Senhor
Ninguém pode tirar, ninguém pode
roubar, ninguém pode tirar.

As águas vivas inundam a alma
Como o mar a invadir a praia.
Fonte de vida que nutre e sustenta
E faz transbordar nossos corações.
Durante as horas escuras da noite
Não deixará abater Seu povo.

Fortalecidos no Espírito Santo,
Quem tem alegria não pode parar.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio
Recessional

Anotações
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O Sistema Presbiteriano – Dos Eternos Decretos de Deus

Bodas de Ouro - Celebração  do Amor
O distinto casal Phebe Oliveira Guidi de
Barros e Augusto César de Barros
completou 50 anos de casamento no dia 12
de outubro. O casamento foi realizado em
12 de outubro de 1968, os oficiantes foram
Rev. Amantino Adorno Vassão e pastor
Nilson do Amaral Fanini. A família celebra
com o casal Bodas de Ouro: Filhos: Priscila,
Paulo César e Kézia; Nora e Genros:
Bárbara, esposa de Paulo Cesar; Marcelo,
eposo de Priscila ; Filipe, esposo de Késia.
E os netos: Matheus Borges e João Vitor,
Filhos de Bárbara e Paulo César; Matheus e
Lucas, Filhos de Priscila e Marcelo. Parabéns
ao casal e à família. Vida longa ao casal. Que
o amor e a felicidade se multipliquem.” “O
amor jamais acaba...” I Co 13.8

Elza Ferreira Lobo
Serva de Deus, fiel e dedicada a ele, foi
chamada à casa do pai celestial. A Cerimônia
da Esperança Cristã ocorreu domingo, dia
07, no Cemitério São João Batista. Dona
Elza é a mãe de Kátia Lobo Maciel, sogra
do Dr. Washington Maciel e avó de Raquel
e Rebecca Maciel. Que Deus console o
coração dos seus familiares.

Agradecimento da Família Maciel
Agradecemos sensibilizados o carinho e as
orações da Igreja do Rio por ocasião da
doença e falecimento de nossa mãe, sogra e
avó Elza Pinto Ferreira Lobo, membro
afetiva da Catedral, em especial aos Pastores
Rev. Isaías Cavalcanti e Rev. Guilhermino
Cunha que levaram o consolo dos céus à
família, no sepultamento no dia 07 de outubro.
Deus os abençoe. Washington (genro), Kátia
Regina (filha), Raquel e Rebecca Maciel (netas)

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
presentear crianças e idosos com
uma caixa de sapato cheinha de presentes
como brinquedos, doces, revistinhas para
pintar, material escolar, sapato, gorros, meias
e 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 e
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!!!
 

Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade,
ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do
pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas
secundárias, antes estabelecidas.
Is. 45:6-7; Rm. 11:33; Hb. 6:17; Sl.5:4; Tiago 1:13-17; I João 1:5; Mat. 17:2; João 19:11; At.2:23; At.
4:27-28 e 27:23, 24, 34.

Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias
imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de
acontecer em tais e tais condições.
At. 15:18; Pv.16:33; I Sm. 23:11-12; Mt. 11:21-23; Rm. 9:11-18.

Pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são
predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna.
I Tm.5:21; Mc. 5:38; Jd. 6; Mt. 25:31, 41; Pv. 16:4; Rm. 9:22-23; Ef. 1:5-6.

Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e
imutavelmente designados; o seu número é tão certo e definido, que não pode ser nem aumentado
nem diminuído.

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida
eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.” João 10.27.28

Liturgia

“TRAZEI OFERENDAS E ENTRAI NOS

SEUS ÁTRIOS.” SL 96.8

Cântico – “Entrega”
Te dou meu coração, 
e tudo que há em mim. 
Entrego meu viver 
por amor a Ti, meu Rei! 

Meus sonhos rendo a Ti 
e meus direitos dou. 
O orgulho vou trocar 
pela vida do Senhor.
E eu entrego tudo a Ti, 
tudo a Ti.

Eu canto esta canção 
de entrega a Ti, Jesus, 
e o que o mundo dá 
eu deixo aos pés da cruz. 
Por conhecer a Ti, 
a Teu nome dar louvor, 
sentir Tua alegria, 
partilhando Tua dor.

Oração de Consagração: Diác. João Márcio

Pastorais

“DE TODO O CORAÇÃO EU TE

INVOCO, OUVE-ME, SENHOR...”
SL 119.145

Motivos de Oração

Cântico –  “Lugar Secreto”
Tu és tudo o que eu mais quero,
O meu fôlego, Tu és.
Em Teus braços, é o meu lugar.
Estou aqui, estou aqui.

Pai, eu amo Tua presença,
Teu sorriso é vida em mim.
Eu seguro em Tuas mãos,
Confio em Ti, confio em Ti.
Quero ir mais fundo,
Leva-me mais perto.

Onde eu Te encontro
No lugar secreto.

Aos Teus pés me rendo.
Pois a Tua glória quero ver.

Tudo o que eu mais quero é Te ver.
Me envolva com Tua glória e poder
Tua majestade é real,
Tua voz ecoa em meu ser.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS, PARA

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI.” SL 119.18

Leitura Bíblica: Mc  10.46-52 - Presb. André
Lima

Cântico – “Oh quão lindo
 esse nome é”

No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória,
Cristo em Ti se revelou.

Oh, quão lindo esse nome é. (2x)
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é.
Maior que tudo ele é.
Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus

Deixou o céu para buscar-nos.
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar!

Oh, quão maravilhoso é.
Oh, quão maravilhoso é.
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão maravilhoso é.
Maior que tudo ele é.
Oh, quão maravilhoso é.
O nome de Jesus.

A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: Dom 14
Out.
Equipe A: Marcelo Magalhães,
Leonardo Trindade, Jorge Gorne, José Nei,
Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, Ondina Brasil,
Paulo Freitas, Roberto Azeredo, Amália Maria
(Púlpito 8h), Fernando Toledo (Púlpito
10h30), e João Márcio (Púlpito 19h) . Qui
18 Out – Paulo Freitas

Próxima semana: Dom 21 Out
Equipe B: George Washington, Jerson
Neto, Adeclen Santos, Adolfo Correia,
Elizabeth Sabino, Ricardo Dowsley, Rodrigo
Nobre, Victor Hugo, Iracema Ferreira
(Púlpito 8h), José Arteiro (Púlpito 10h30), e
José Vinícius (Púlpito 19h) . Qui 25 Out –
Victor Hugo

Vem Orar - Na última segunda-feira tivemos
nossa abençoada Reunião de Oração, tempo
precioso de comunhão, crescimento no
conhecimento da Palavra de Deus, e de
intimidade com o Senhor, onde abrimos o
coração para interceder pelo nosso próximo
e por dificuldades, e agradecemos pela Graça
e cuidados do Senhor para com nossas vidas.

Culto ao Senhor - Seja Muito Bem-vindo à
Casa de Deus. Aproveite esse momento
precioso e único de Culto ao máximo, e NÃO
PERMITA que seu CELULAR ou
CONVERSAS 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 a 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, junte-se 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

Jejum e Oração - dia 16/10, às 8h. Venha
orar conosco e depois participar do Café em
comunhão e alegria. Comece seu dia na
presença do Senhor!

Reunião do Departamento Ana e Lídia -
no dia 17/10, às 14h30, na Igreja. Não perca,
será uma bênção!

Departamento Ebenézer- dia 17/10, às
14h30, na Igreja. Momentos de adoração ao
Senhor e comunhão com as irmãs.

Departamento Helen Simonton- dia 18/
10, às 14h30, na casa da Magda. Tarde de
bênçãos e gratidão ao Senhor .

Corações Solidários- Dia 19/10, às 13h,
entrega do kit de corações, bolsinhas de
dreno e novos testamentos às pacientes
mastectomizadas do Hospital Mário Kroeff.
Informações com Adriana. Outubro Rosa-
SAF consciente e agindo com amor.

Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

“CELEBRAI COM JÚBILO

AO SENHOR...” SL 100.1

Prelúdio: “Yeshua”
Eu não consigo entender
O que eu fiz pra merecer
O Rei que homem se tornou
E os meus pecados suportou.

Seu nome é Emanuel,
O Rei dos Reis,
É o Senhor
Num gesto simples de amor
Num jumentinho triunfou

Bendito é o Rei que vem
Que vem em nome do Senhor.
Toda Terra canta ao Messias,
A morte não pôde deter.
O sangue derramado foi,
Ao terceiro dia, ressuscitou!

Yeshua
Glória seja ao Rei
Glorioso Salvador

Convite à Adoração:
Dirigente: “Ao único Deus, nosso

Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor
nosso, glória, majestade, império e
soberania, antes de todas as eras, e agora,
e por todos os séculos.” (Jd 25)

Congregação: “Ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento
de Deus! Quão insondáveis são os seus
juízos, e quão inescrutáveis, os seus
caminhos!” (Rm 11.33)

Dirigente: “Quem, pois, conheceu a mente
do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro?” (Rm 11.34)

Congregação: “Ou quem primeiro deu a
ele para que lhe venha a ser restituído?”
(Rm 11.35)

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a
glória eternamente. Amém!” (Rm 11.36)

Cântico – “Adoração sem limites”
O que darei?
O que darei a Ti
Pelos benefícios feitos a mim?
Me lembrarei..

Me lembrarei, Senhor,
De Tuas grandes obras.
Não há outro além de Ti.
Não, não há! Não, não há!
Meu desejo é Te adorar
Mais e mais, mais e mais.
Sem limites, me entregarei.
Adorarei, maravilhoso Deus.
Mais que palavras, te dou meu coração.
Receba o melhor da minha adoração!

Cântico – “Eu te Louvarei”

És Tu única razão da minha adoração
Ó Jesus.
És Tu única esperança que anelo ter
Ó Jesus.

Confiei em ti fui ajudado,
Tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração,
Com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei,
Te glorificarei.
Eu te louvarei,
Meu bom Jesus.

Em todo tempo te louvarei
Em todo tempo te adorarei
Eu te louvarei, te glorificarei.
Eu te louvarei, meu bom Jesus.

Oração de Adoração



Sociedade Internas

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano:
AMAR, QUAL É O SEGREDO?

Reunião de Estudo e Oração: aconteceu
terça-feira passada. O Casal Valquíria e Iaco
trouxe uma abençoada reflexão sobre o tema
“Fé”, abordando aspectos da história bíblica
de “Abigail – um exemplo de Sabedoria
e Coragem!”

Reunião Preparatória XXII RECCC: foi
realizada junto com a Reunião de Estudo e
Oração no último dia 9 Out. Casais que irão
participar do Reencontro no Mont Blanc –
Porto Marina Resort, em Itacuruçá, de 26
a 28 Out 18, e que não puderam comparecer,
solicitem á Rejane do João Gomes, ou ao
Gouvêa da Cleide, a remessa, (via whatsapp,
ou e mail) da documentação distribuída.

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.

Consolai-vos uns aos outros – em virtude
do falecimento, no último dia 7 de Outubro,
da Srª Elza Lobo, mãe da nossa Encontreira
Kátia do Washington, o ECCC manifesta o
desejo de que o consolo do Senhor, alcance
toda a família menor e maior, firmando-os
nesse momento de dor, na Escritura que diz:
“Palavra fiel é esta: que, se morrermos
com ele, também com ele, viveremos.”
(2 Tm 2:11) Oremos pelos enlutados,
pedindo consolação e graça da parte do
Senhor nosso Deus.
Chorai com os que choram – é com pesar
que registramos o falecimento, em Portugal,
no dia 04 de outubro, do Sr Porfírio, pai dos
Encontreiros Aurora, Fátima e Porfírio. Que
a família receba o consolo do alto. “O Senhor
o deu e o Senhor o tomou; bendito seja o
nome do Senhor! (Jó 1:21b)

OÁSIS

Devocional do Oásis, próximo domingo, dia
21 de outubro, ás 16 horas, na Salão Álvaro
Reis, teremos a devocional com o tema: “Ele
Continua com você... Eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28.20b
– A verdade que consola. O Rev. Romer
Cardoso trará a Palavra de Deus para os
nossos corações. E não se esqueçam: Oásis...
Aqui você nunca está sozinho!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Outubro Rosa - Nesse domingo teremos o
culto da UPA em apoio a campanha de
prevenção ao câncer de mama - Outubro
Rosa. Venha com uma peça de roupa rosa
pra tirarmos nossa foto oficial após o culto.
Não se atrase e traga um amigo

EBA - Todo domingo, às 9h, 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! Programe o seu despertador, tome
aquele café reforçado e venha participar dessa
classe conosco!

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Os Inscríveis - Heróis da Bíblia: Este é o
tema do próximo acampamento da UCP-Rio
que será de 14 a 18 de novembro em Bananal-
SP (AVB). Inscrições nas devocionais da UCP
às 19 horas. Até 28 de outubro. Vagas
LIMITADAS. Valor R$ 320,00.

Noite Temática: Já temos Tema para nossa
Festa! Será Super Heróis!! Já prepare sua
roupa para se divertir de montão!!

ECOS DA CATEDRAL
Todos fomos chamados com um propósito.
Todos temos dons. Vamos descobri-los e pôr
em prática? É exatamente isso que estamos
fazendo em nossos pequenos grupos -
ECOS. Estudo, comunhão, oração e serviço
ajudam muito neste caminho. Se junte a um
dos grupos e cresça. Você vai perceber a
diferença e não abrirá mão deste tempo
juntos. Nosso contato:
ecos@catedralrio.org.br.

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

Prelúdio

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó

Deus, o meu coração está firme; cantarei
e entoarei louvores.” (Sl 57.7)

Mulheres: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.” (Sl 57.8)

Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Sl 57.9).

Coral: “Pois a tua misericórdia se eleva até
aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.”
(Sl 57.10).

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Sl 57.11)

  27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

318 HNC – “Ceifeiros do Senhor.”

Cântico:  “Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Oração de Consagração: Diác. Fernando
Toledo

Pastorais

CONTRIÇÃO COM

O DEUS SANTO

Dirigente: “Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças.” (Fp 4.6)

Congregação: “E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em
Cristo Jesus.” (Fp 4.7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Bodas de Ouro: Phebe Oliveira Guidi de
Barros e Augusto César de Barros

Coral Canuto Regis

Cerimônia
 

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Corrêa

Solo: Rev. Cláudio Aragão

Mensagem: Rev. Cláudio Aragão
Solo: Rev. Cláudio Aragão

DEDICAÇÃO AO DEUS SUPREMO

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“LOUVAREI O TEU NOME PARA TODO

O SEMPRE...” (SL145.2)

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Vinde, cantemos ao SENHOR,

com júbilo, celebremos o Rochedo da
nossa salvação.” (Salmo 95.1)

Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Salmo 95.2)

Todos: “Porque o SENHOR é o Deus
supremo e o grande Rei acima de todos
os deuses.” (Salmo 95.3).

17 HNC – “Deus Seja Louvado.”

Oração de Adoração

“... O QUE CONTRIBUI, COM

LIBERALIDADE....” (RM  12.8)

CONSAGRAÇÃO DE VIDA E BENS AO SENHOR

79 HNC – “Glória ao Salvador”

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Amália Maria

Pastorais

“...DÁ-ME ENTENDIMENTO, SEGUNDO

A TUA PALAVRA.” (SL 119)

Leitura Bíblica:  Jó1.1 - Pr esb. Jorge
Apocalypses

Coral Idalina Heringer

TEMA DA MENSAGEM

“Uma vida que agrada a Deus”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

“...DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...” (SALMO 55.1)

Motivos de Oração
Coral Idalina Heringer
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

 “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA

DE MIM...” (I CO 11.24)

Ministração do Pão:

341 HNC – “Vera Páscoa.”

 Cântico:  “Há Momentos.”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem, (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós.

Foi no Calvário,
Que ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar.

Aqui no mundo
As desilusões são tantas,
Mas existe uma esperança: (bis)
É que Cristo vai voltar!

Ministração do Cálice:

222 HNC – “Mais Perto da Cruz.”

 Cântico:  “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei
A vida eterna com Deus.

Liturgia

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com
Deus.

“...SEDE FERVOROSOS DE ESPÍRITO,
SERVINDO AO SENHOR”

(RM 12.11)

Cântico:  “Jesus é a Aliança.”

Jesus é a Aliança
Entre você e Deus.

Jesus é a Aliança
Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar,
Hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para dEle derramar.

Firmada está a Aliança
Em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Anotações
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