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Uma comum unidade

Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros.

João 13:35

Há no Novo Testamento inúmeras passagens que nos ensinam acerca da unidade
fundamental que deve haver na igreja. Esta unidade é tanto dos cristãos individualmente
com o Senhor Jesus, quanto uns com os outros. Andar em unidade significa caminhar
junto, compartilhar propósitos, almejar objetivos e compreender que somos parte de um
mesmo corpo.

Compreendemos biblicamente que a unidade da igreja não está fundamentada em
relacionamentos artificiais, organizacionais e meramente humanos. Essa unidade é fruto da
caminhada proporcionada pela presença de Deus em nossos corações. Somos um no
Senhor e nenhum crente possui absolutamente nada em que ele possa se gloriar.

A palavra de Deus é a nossa única e infalível regra de fé e de prática e nela
aprendemos exatamente como devemos viver. Na epístola de Paulo aos Romanos, no
capítulo quinze, temos claro de onde vem toda e qualquer possibilidade de vivermos
unidos:  “O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus,
para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Em nossos encontros, vivenciamos a comunhão dos santos por meio da ministração
da Palavra do Senhor e dos sacramentos, bem como da Sua doce presença entre nós.
Com isso, os novos participantes têm sido integrados como parte dessa família e o Reino
de Deus é anunciado por meio das palavras e do testemunho... Nada me alegra mais do
que ouvir testemunhos de pessoas falando de quanto foram amadas e bem recebidas em
nossa igreja. Fico feliz, pois creio que o amor é a forma genuína de se experimentar o
cristianismo.

A unidade que existe entre os cristãos é fruto da ação de Deus e não depende dos
seres humanos para ser criada. Ela já existe! É nossa responsabilidade nos esforçar para
preservar a unidade que o Espírito Santo de Deus nos concede. Dessa forma, empenhe-
se, seja instrumento e manifeste amor.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja

O reino de Deus é um reino de amigos
Essa é uma das frases mais famosas do nosso Pastor Renato Porpino e recentemente

foi até tema do acampamento dos adolescentes de nossa igreja. Essa colocação nos leva a
pensar não apenas em nossa relação com os que são próximos a nós, como também na
maneira como nos relacionamos com o Pai. Afinal, nosso maior exemplo de amizade é
Jesus. Ele mesmo disse: “Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá
a vida por eles” (João 15:13). Por causa do Seu sacrifício, o pecado já não separa quem é
salvo da amizade com Deus.  Isso significa que podemos ter um relacionamento de
verdadeira intimidade, união e amor com o Senhor.  

Essa amizade e relacionamento com Deus influencia todas as áreas da nossa vida. A
partir dela, aprendemos a ser amigos verdadeiros. Está escrito em I João 3:16, “Nisto
conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa
vida por nossos irmãos.”

Deus criou o homem como um ser social para ter um relacionamento com Ele e
com o próximo. Por isso, Ele mesmo coloca pessoas especiais em nosso caminho... Amigos
que melhoram a vida e lutam ao nosso lado quando é preciso. Os amigos são fundamentais
para a nossa caminhada de vida cristã. Em Eclesiastes 4:10, a Bíblia nos orienta a respeito
disto: “Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só;
pois, caindo, não haverá outro que o levante”. Um bom exemplo de amizade é a de Davi
e Jonatas, que foram amigos em momentos difíceis. Se você parar para refletir agora, com
certeza se lembrará de pelo menos um momento de sua vida em que seus amigos fizeram
diferença. 

Que durante esta semana você possa estar em oração pelos seus amigos! Agradecendo
a Deus e intercedendo pela vida deles! Nunca se esqueça: você pode ser um amigo melhor!

Mariana Abdo

>> Interceda! Contribua! Os preparativos para a Conferência Freedom (18 e 19 de
outubro) estão a todo vapor. Precisamos que a Igreja esteja em oração e divulgue nosso
evento. Seja parte nessa missão!
>> Hoje é dia de Bazar Freedom! Dê aquela passadinha, faça ótimos negócios e, de
quebra, ajude a Conferência!
>> Camisas Freedom - Nossas tradicionais camisas da conferência já estão sendo
vendidas. Sempre após os cultos no hall da cantina.
>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, às 20h, no salão Álvaro Reis.
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e Facebook:
@umprio



Notícias Gerais

Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana do Rio
Vocês, suas famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral
Presbiteriana. É um privilégio tê-los conosco neste dia. Nós os
recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal. Sintam-
se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho convoca à Igreja para reunir-
se em Assembleia Geral Extraordinária –
AGE, para eleição de 8 (oito) Presbíteros
no dia 6 de outubro de 2019. A abertura da
assembleia dar-se-á, às 8 horas, no culto
devocional. A votação ocorrerá das 08h às
19:30h. O encerramento da assembleia dar-
se-á no término do culto vespertino, às 21
horas.
O Conselho indica os seguintes candidatos:

1. Adibe Vieira dos Santos (Reeleição);
2. André Luís Anselmo Lima (Reeleição);
3. Dário Queiroz Porto (Reeleição);
4. Guaraci Sathler (Reeleição);
5. Jorge Lima de Apocalypses ( Reeleição);
6. Luís Alberto Rodrigues Santos

(Reeleição);
7.  Luís Monteiro da Costa ( Reeleição);
8. Renan Jardim de Souza ( Reeleição);
9. Peter Walker Tenney (Eleição);
10. Mário Sérgio Costa (Eleição);
11. José Vinicius Trindade (Eleição);
12. Willians Silva de Almeida Araújo

(Eleição).
A Igreja, desde já, deve orar pelos
candidatos indicados e escolher, na AGE
de 06/10, aqueles que Deus já escolheu e
colocou o nome no coração de cada
membro.

Composição das Mesas Receptoras e
Apuradora de votos  da Assembleia
Geral Extraordinária, para eleição de
Presbíteros da IPRJ,  em 06 de outubro
de 2019:

Mesas Receptoras de votos.
Mesa 01 - Presb. Newton Alvarez Rodriguez

Filho  (presidente)  e  Rosibeti Souza R.
da Silva (secretária)

Mesa 02 - Diác. João Henrique
Gomes (presidente ) e Rejane Costa
Queiroz  (secretária)

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

Mesa Apuradora de votos.
Presbs. Gelbson V. Improta,  Olympio
Bezerra, Altair L. Bazeth,  Presb. Newton
Alvarez R. Filho, Diác. Adolfo Guilherme
S. Correia, e Diác. João Henrique Gomes.

Obs: Solicita-se aos mesários, (Mesas
receptoras de votos), que no domingo da
eleição, cheguem à Igreja um pouco antes
das 08h (oito horas), para receberem
instruções de votação. 

ESCALA DE PREGAÇÃO

Neste Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19 horas: Mis.
Leninha Maia.

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Denilson Sevilha; 10h30min: Presb. Fernando Costa; 19 horas:
Presb. Gelbson Improta.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Sônia Cruz, Lía de Jesus e Regina Noite: Rosa Lúcia.



Reunião do Conselho
O Conselho de Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 9 de outubro, às 18 horas.
Pastores e Presbíteros estão convocados, e a
Igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.

Instrução à Igreja Quanto ao
Presbiterato.
Qualidades Espirituais do Presbítero:
O presbítero tem nos concílios da Igreja

(Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo
Concílio), autoridade igual à dos
ministros. (Art. 52- CI/IPB).

 O presbítero e o diácono devem ser
assíduos e pontuais no cumprimento de
seus deveres, irrepreensíveis na moral,
sãos na fé, prudentes no agir, discretos
no falar e exemplos de santidade na vida.
(Art. 55- CI/IPB).

As funções de presbítero ou de diácono
cessam quando:
A) Terminar o mandato, não sendo
reeleito;
B) Mudar-se para lugar que o
impossibilite de exercer o cargo;
C) For deposto. (Art. 56- CI/IPB ).

Findo o mandato do presbítero e não
sendo reeleito, ou tendo sido exonerado
a pedido, ... ficará em disponibilidade,
podendo, entretanto, quando convidado:
A) Distribuir os elementos da ceia;
B) Tomar parte na ordenação de novos
oficiais (pastores, presbíteros e diáconos).
(Art. 54– parágrafo 2°- CI/IPB).

Em Tom de Agradecimento
O Diácono Vinicius Santos e família dão
graças ao Senhor Deus e agradecem à Dra.
Zélia Diniz, que atuou de modo objetivo e
profissional, dando fim ao processo judicial
que há anos perdurava sem solução. Deus a
abençoe, minha irmã, em sua vida espiritual
e profissional.

Com o Coração Grato
O Diác. Arquidemes Campos agradece a
Deus e à Igreja pelas orações em seu favor
durante o procedimento cirúrgico e o
tratamento, e informa que nessa semana
recebeu alta médica. Louvado seja Deus pelo
seu restabelecimento!

4ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
no Dia 27 de outubro, (domingo - das
13:30h às 14:30h), será a próxima Reunião
com os todos os Professores e os Secretários
de cada Classe da EBD Adulto, na Sala do
Conselho, a fim de realizarmos o
fechamento das temáticas para o próximo
ano. Será uma oportunidade da
Superintendência também receber sugestões
e observações sobre o trabalho até agora
desenvolvido na EBD Adulto. A presença
de Todos os professores e Secretários
está sendo solicitada. Se programem.

Orminda Patrícia Coelho, 85 anos -
convocada ao lar celestial.
Serva de Deus, chamada à sua presença na
quarta-feira, dia 02, após longo período de
enfermidade. Mãe do Presb. Ruy Coelho,
Rosângela e Ricardo. A Cerimônia da
Esperança Cristã ocorreu no dia 03 no
Cemitério do Camtubi, oficiada pelo Rev.
Renato Porpino. Que o Senhor console o
coração da família com sua presença e paz!
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus
santos.” (Sl 116.15).

Missão Caiuá
O Congresso “DESPERTANDO IGREJAS
PARA MISSÕES INDÍGENAS” será
realizado na IP Freguesia, dia 26.10.2019, das
09h às 17h. Palestras: Missão Caiuá – O fruto
que permanece - Rev. Beijamim Bernardes –
Diretor Executivo da Missão Caiuá; Tema do
Congresso - Rev. Fábio Ribas – Diretor do
Instituto Bíblico Rev. Felipe Landes e Líder da
Base Indígena da APMT; Educação Teológica
e o Compromisso Missionário - Rev. Romer
Cardoso dos Santos – Diretor do Seminário
Presbiteriano Simonton e Terceira Onda
Missionária - Miss. Henrique Terena – Pastor
Indígena da APMT e Presidente do
CONPLEI. Vagas limitadas.  As inscrições
encerram dia 10-10-19. Informações com
Vera e Jorge Villon. Nhandejary ta pende
rovasã!

Notícias Gerais

Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Raquel Malafaia, Jandyra
Carvalho, Rute Leão, Lais de Souza Argolo, Rosa Ferreira Bessa. Lavínia Bonard Franco,
Nery, Richard Marches, Odete Melosi, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Ondina
Brasil, Jeferson de Matos Silva.

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Aniversário de Nascimento
Hoje: Maria de Fátima Holanda dos Santos, Sergio Manoel de Souza.
Seg 07: Giovana Luna Paz de Oliveira, Maria Gabriela Martins Mynssen Miranda de

Freitas, Priscila Paulo, Regina Lucia da Silva Passos, Rubyard da Silva Carvalho, Vinícius
da Silva Ramos

Ter 08: Edina de Carvalho Freire, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira,
Guilherme Charles dos Santos, Karen Abdo de Campos, Maria Eduarda Nogueira
Vasconcellos Miranda de Freitas.

Qua 09: Cathia Dias Moreira da Rocha, Maria Madalena Torres de Azevedo, Mateus
Tajra de Mello Costa, Miguel Teixeira dos Santos Camboim, Rafaela Santos de Lima
Alvarenga Amaro, Diác. Sérgio Branco Pereira, Thaiz Nobrega Teles da Silva.

Qui 10: André Braglia de Oliveira Mazzo lenis, Diác. Archidemes Campos, Danilo de
Apocalypses Vianna, Débora dos Santos do Nascimento, Hugo Gripp Couto Bastos,
Marcelo Duarte da Silva, Maria da Penha Cataldo Terra, Natalia Borges da Costa.

Sex 11: Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo Marcos da Silva.
Sáb 12: Amanda Luiza Lima Santiago, Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, Presb. Guilherme

Simon, João Luiz Pereira Domingues, Júlia Almeida Santos, Lucy Clara Lima Sathler,
Márcio José Constancio Justo, Margarete Rose Brandão Silva, Maria José Rufino
Lourenço, Maria Odette Eletherio Cordeiro

Aniversário De Casamento
Hoje: Eliane de Oliveira Maia dos Santos e Joel Roberto dos Santos
Seg 07: Maria Eunice de Oliveira Souza Geraldo de Oliveira Souza
Ter 08:  Talita Franco Rodrigues Celso da S. Rodrigues
Qui 09: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos e Marcelo Jardim de Vasconcellos
Sáb 11:  Monique Nascimento dos Santos Farias e Boaz de Matos Farias

Segunda-feira 07:   Habacuque 1:2-11
Terça-feira 08:     2 Reis 4:42-44
Quarta-feira 09:   Juízes 6:11-16,36-40
Quinta-feira 10:   Apocalipse 3:1-6

Sexta-feira 11:     Isaías 38:1-8
Sábado 12:   Isaías 40:6-11
Domingo 13:   João 1:35-42



Jessé Moreira, 95 anos
Foi chamado à presença de Deus, dia 28 de
setembro, a quem amou e serviu com
fidelidade. Um cristão de testemunho
autêntico, honrando Cristo e sua fé. A
Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
domingo 29, no Cemitério São João Batista,
oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti e Rev.
Cid Caldas. Nosso irmão Jessé era membro
da IPRJ há 50 anos. Que Deus console o
coração dos filhos Wagner, Lutero e Paulo,
netos, irmãos e familiares!
“O Senhor o deu e o Senhor o tomou;
Bendito seja o nome do Senhor.” (Jó 1.21)

Atividades do Ministério de Infância da
Catedral 
Enquanto você participa do culto, temos
diversas atividades para as nossas crianças.
Todos os domingos: Berçário; Culto
Infantil, às 9h; Escola Bíblica da
Infância, às 10h30; UCP (6 a 11 anos), UCP
Baby (2 e 3 anos), UCP Júnior (4 e 5 anos)
às 19h. Ainda temos acampamentos,
sabadinhos e muito mais.  Com uma equipe
de professores  que amam o ministério
infantil. Traga seu filho, neto, sobrinho.
Vamos falar do amor de Deus!

Carona Solidária da Catedral 
A Catedral com muito carinho quer cuidar
dos seus. Através da Junta diaconal teremos
a “Carona Solidária da Catedral”, que
disponibilizará carona para viúvas e  idosos
membros da Igreja que enfrentam
dificuldades para estarem nos cultos aos
domingos. Precisamos de voluntários que
sejam membros da Igreja para participarem
com amor da escala que será uma vez por
mês. Basta dar o seu nome e contato na
recepção da Igreja.  E as pessoas que
precisam da Carona solidária devem
procurar também a recepção  para
preencher uma ficha e logo entraremos em
contato. “Não se esqueçam de fazer o bem
e de repartir com os outros o que vocês
têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.”
(Hebreus 13:16).

Notícias Gerais
Atendimento pastoral e visitação
A equipe pastoral está disponível para
atender você, de segunda à sexta, das 9:30h
às 18h. Ligue e marque um horário. Se
deseja uma visita pastoral, ou sabe de algum
membro da Igreja que necessita ser visitado,
entre em contato com a equipe pastoral. “É
tempo de apascentamento.”

Material para o boletim dominical
Atenção sociedades internas e interessados na
publicação de matéria em nosso boletim. O
prazo de entrega do material é sempre até às
quartas-feiras, às 12h. Na semana que há
feriados, a secretaria da igreja comunica o
prazo de entrega através do boletim dominical,
que é o meio oficial de comunicação. O
material deve ser entregue somente pelo e-mail
secretaria@ catedralrio.org.br. Não
receberemos o material por outro meio de
comunicação para que não haja falhas. O
boletim dominical é também um instrumento
de evangelização e para produzi-lo são
necessárias quatro etapas: coleta do material,
diagramação, revisão e impressão. O atraso
na coleta do material compromete todo o
processo. Pedimos a colaboração e a
compreensão de todos.

No 4o com Deus - 27OUT
“Aquele que TEM os meus mandamentos
e os GUARDA, esse é o que me ama”
(João 14.21)
No último evento, o Elo Perdido,
aprendemos que não importa o tempo de
igreja: ELOS FRACOS, podem
comprometer toda a corrente. Assim como
o cordão de 3 dobras, se um for fraco, ou
dois destes três, a ação que se deseja
poderá não se concretizar.
Muitas vezes somos assim, desinteressados
e mornos, envolvidos muito mais com as
coisas e prazeres do mundo, do que a
necessária intimidade com Deus. Membros
fracos geram igrejas fracas. Em outubro:
“PUDER OU PODER”. “No 4o com
Deus, o melhor lugar para se estar.”

Se eu caminhar pelo fogo,
Não me queimarei
Porque Tu estás comigo, estás comigo!

Se eu caminhar sobre as águas,
Não afundarei
Porque Tu estás comigo, estás comigo!

És meu Deus e em Ti confio. (bis)

E no deserto minha provisão Tu serás
Me leva em Teus braços se eu me cansar

Mensagem:  Rev. Isaías Cavalcanti

“DEDICAÇÃO AO DEUS  SANTO.”

Cântico: “Cantarei Teu Amor Pra
Sempre”

Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
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Anotações

Deixando tua cura entrar
Me alegro por te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-te

Cantarei teu amor pra sempre (bis)

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

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Filho de Deus”

Recessional



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:  
Dom 06 Out 19 -  Equipe D: 
Ricardo Bezerra, Archidemes Campos,
George Washington, Iracema Ferreira, Jonas
de Souza, Jorge Gorne, Tiago Trindade, 
Marcelo Magalhães (Púlpito 8h), 
Ricardo Dowsley (Púlpito 10h30), e
Sérgio Santos (Púlpito 19h).  
Qui 10 Out 19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Próxima semana: Dom 13 Out 19 - 
Equipe A: 
Mário Sérgio, Sérgio Branco, Jerson Neto,
João Henrique, João Márcio, Marcelo
Freitas, Rejane Queiroz, Walter Cascardo, 
José Arteiro, (Púlpito 8h), 
José Vinicius (Púlpito 10h30), e
Luiz Cláudio (Púlpito 19h).  
Qui 17Out19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Reunião Ordinária - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de nossa
reunião ordinária, nesta segunda-feira, dia
07/10/19, às 19h no Salão Álvaro Reis.
Venha com alegria participar do ofício que
o Senhor colocou em suas mãos.

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionados à Junta Diaconal,
sejam realizados através do nosso e-mail
oficial: jd@catedralrio.org.br
 
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. 

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Arte de Mulheres- Acontecendo no SAR
após os cultos - Dê uma passadinha lá.
Prestigie!

Deptº  Jerusalém   reunião  dia 10, 5ª
feira, às 14:30h. na Igreja.
 SAF em Revista:  assine  ou renove sua
assinatura R$ 24,00. Fale com sua
coordenadora.

Contribuição mensal -( per capita) -
Você como sócia da SAF  deve acertar com
sua coordenadora até o final de outubro - 
R$ 29,34. É  um compromisso assumido . 
  

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Tema do Ano: ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE

“Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança” (Lm 3:21)

Reunião de Testemunho e Oração: Vai
ocorrer na próxima 3ª feira e contaremos
com a presença do casal Cláudia e Henrique,
compartilhando as Bênçãos do Senhor, em
meios às circunstâncias da vida. Invista em
seu casamento e na sua família!

XXIII Reencontro – Reunião
Preparatória: Será realizada junto com a
Reunião de Testemunho e Oração, no
dia 08 de Outubro (3ª feira). Casais previstos
para irem ao Reencontro no Hotel Porto
Real Resort – em Mangaratiba (RJ), de
25 a 27 Out 19, programem-se para estar
presentes. Nessa reunião também serão
passadas informações adicionais importantes
sobre o evento.

Confraternização de Fim de Ano -
VAGAS LIMITADAS. Entre em contato
com o Casal Procurador e garanta logo a
sua vaga! Não deixe para depois, correndo
o risco de ficar na lista de espera e não ser
chamado.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento nesta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de
respeito e admiração. Convidamos os

Liturgia

Quão grande é o meu Deus
Cantarei quão grande é o meu Deus

E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus

Sobre todo nome é o seu
Tu és digno do louvor
Eu cantarei
Quão grande é o meu Deus (é o meu
Deus)

Então minh’alma canta a Ti, Senhor
Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!
Então minh’alma canta a Ti, Senhor
Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!

Oração de Adoração

 “CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR”

Leitura Uníssona:  “Trazei todos os
dízimos à casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa; e provai-me
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se
eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medida. Por vossa causa, repreenderei o
devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo
não será estéril, diz o SENHOR dos
Exércitos.” (Ml 3. 10-11)

32 HNC – “O Deus Fiel”

Oração de Consagração: Diác. Sérgio Dias
dos Santos

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM O
DEUS ONIPRESENTE.”

Leitura Uníssona: “Venham e escutem,
todos vocês que temem a Deus, e eu
contarei o que ele tem feito por minha
alma. A ele clamei com a boca; com a
língua o exaltei. Se, no coração, eu
tivesse contemplado iniquidade, o Senhor
não teria me ouvido. Entretanto, Deus

me ouviu e atendeu a voz da minha
oração. Bendito seja Deus, que não
rejeitou a minha oração, nem afastou de
mim a sua graça.

Motivos de Oração

Cântico: “Deus é Deus”
Minha fé não está firmada
Nas coisas que podes fazer
Eu aprendi a Te adorar pelo que és

Dele vêm o sim e o amém
Somente dele e mais ninguém
A Deus seja o louvor

Se Deus fizer, Ele é Deus
Se não fizer, Ele é Deus
Se a porta abrir, Ele é Deus
Mas se fechar, continua sendo Deus

Se a doença vier, Ele é Deus
Se curado eu for, Ele é Deus
Se tudo der certo, Ele é Deus
Mas se não der, continua sendo Deus

Eu não O adoro pelo que Ele faz
Eu o adoro pelo que Ele é
Haja o que houver, sempre será Deus

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO DEUS

ONISCIENTE.”

Leitura Bíblica:  - Presb. Dário Porto

Cântico: “És meu Deus em Ti Confio”

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



Sociedade Internas

aniversariantes de Outubro a estarem
conosco para um momento de oração na
Reunião Mensal do próximo dia 22 Out
(terça-feira)

Convocação para Eleição Diretoria
ECCC (Biênio 2020-2021) – Convocamos
os Encontreiros membros da IPRJ para a
assembleia de eleição da Diretoria do
ECCC – Biênio 2020-2021 – a ser realizada
no dia 05 de novembro de 2019, no Salão
Álvaro Reis, ás 20 horas. Solicitamos a todos
que se programem para comparecer, pois
há necessidade de quorum mínimo para
validar a eleição. Aproveitamos para
incentivar aos Encontreiros para formarem
chapa (s) com o cargo de Casal Presidente,
Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e
Procurador. Veja no Regimento Interno do
ECCC as atribuições de cada cargo citado.
Estejamos em oração para que o Senhor
nos dê sabedoria e discernimento para
escolhermos a nova Diretoria, à sombra da
Sua vontade.

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC
abraça carinhosamente o casal de
Encontreiros Pb Ruy Fonseca e Shirley Dias,
em virtude do falecimento da Dª Orminda
Coelho, mãe do nosso querido Encontreiro.
A Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu
na quinta-feira pp. Que o consolo do Senhor,
para toda a família, menor e maior, esteja
firmado nas Escrituras que diz: “Palavra fiel
é esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos.” (2 Tm 2:11)

MOVIMENTO
OÁSIS

Reunião de oração: Ouve, Senhor, a minha
oração, escuta-me quando grito por
socorro; não te emudeças à vista de minhas
lágrimas, porque sou forasteiro à tua
presença... . Sl 39:12 Todas as segundas-feiras
às 18:30h, nos reunimos para  oração. Venha
e coloque no altar do Senhor, pois Ele é
fiel! Não falte!!

Você gosta de canja? Hummm!!!
Teremos uma deliciosa,  servida na
nossa devocional !!! No segundo
domingo de outubro, 13/10, às 16h , você
é nosso convidado para participar da nossa
reunião devocional.    Teremos uma
abençoada palavra  trazida pela nossa
conselheira  Maria de Fatima Gomes da
Costa,  e uma comunhão fraterna, e um
lanchinho que você já sabe o que é! Venha!
Participe! Integre-se! Queremos ser igreja
com você!!!

Ensaio do Grupo de louvor:  Toda
Quarta – feira, às 17h , estaremos ensaiando
novos hinos para louvarmos ao Senhor com
alegria. Não falte!

Bazar: Está chegando  o dia 20/10!!
Ainda dá tempo de recebermos as suas
doações. Obrigada pela sua colaboração e
orações.

Atenção! Você não pode faltar!! Poucas
vagas! Inscrições abertas à Igreja! Tudo
incluído, transporte, alimentação e
hospedagem! A nossa confraternização de
aniversário será  em um sítio maravilhoso,
em Guapimirim, estado do RJ, no dia 16 /
11. O ônibus sairá da igreja às 8 hs e retornará
às 17 h.  Desfrutaremos de momentos
alegres com nossos irmãos, e em comunhão
com o Senhor.  Valor: R$100,00 de ônibus,
podendo ser paga de  2 vezes:  R$50,00 no
ato da inscrição até 30 de setembro; e
R$50,00 até 31 de outubro. De carro:
R$75,00. Inscrições com Irani. Vagas são
limitadas !! Apressem-se!!

Você conhece o Movimento Oásis?
Vida: Valorização, Integração, Doação e
Amor, é o nosso moto. Integração com os
departamentos e com a igreja é  o nosso
objetivo , por esta razão , amamos  aceitar
os convites, para compartilhar, das diversas
atividades da igreja, e com isso,
estruturarmos a Unidade, somos um só
corpo e temos um só pastor. Fazer parte e
integrar-se a família Oasiana, fragiliza a

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“ADORAÇÃO AO DEUS ONIPOTENTE.”

Prelúdio: “Teu Santo Nome”

Todo ser que vive louve o nome do
Senhor.
Toda criatura se derrame aos Seus pés,
Ao som da Sua voz o universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao
grande Eu Sou!

E mesmo sendo pó,
Com tudo que há em mim,
Confessarei
Que céus e terra passarão
Mas o Teu nome é eterno.

Todo joelho se dobrará
Ao ouvir Teu nome,
Teu Santo nome.
Todo ser confessará:
Louvado seja o Teu nome,
Teu Santo nome!

Convite a  Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao

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

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

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

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

Todos: “Louvem o nome do SENHOR,
pois mandou ele, e foram criados.
Louvem o nome do SENHOR, porque
só o seu nome é excelso; a sua majestade
é acima da terra e do céu.”

(Sl 148.5, Sl 148.13)

Cântico: “Tu És Santo”

Tu és Santo (Tu és Santo)
Poderoso (Poderoso)

Tu és digno (Tu és digno)
De adoração (De adoração)
Eu te sigo (Eu te sigo)
Eu te louvo (Eu te louvo)
Para sempre (Para sempre)
Te amarei (Te amarei)

Eu canto e louvo (Tu és o Senhor, tu és
Rei dos reis)
Ao Rei que é digno (Ele é o pai de amor
poderoso Deus)
Eu canto e adoro (És Emanuel, És o
Grande Eu Sou)
Diante dele eu me prostro (Ele é o
cordeiro que me salvou)

E eu canto e louvo (Ele vivo esta ele
ressurgiu)
Ao Rei que é digno (Sempre reinara ele
sempre existiu)
Eu canto e adoro (Ele é o alfa e ômega
o iniciou e o fim)
Diante dele eu me prostro (Salvador e
Messias, amigo pra mim)
Príncipe da paz só por ele eu viverei!

 Cântico: “Quão Grande é o Meu Deus”

Quão grande é o meu Deus!
Cantarei: quão grande é o meu Deus!

E todos hão de ver
Quão grande é o meu Deus!

Com esplendor de um rei,
Em majestade e luz,
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
Ele é a própria luz
E as trevas vão fugir,
Tremer com sua voz, tremer com sua voz.

Por gerações ele é,
O tempo está em suas mãos,
O começo e o fim, o começo e o fim.
Três se formam em um,
Filho, Espírito e pai
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão!



solidão, e assim,  nos fortalecemos e
caminhamos juntos em direção ao alvo que
é Cristo Jesus. Você não está  e nem é só.
Integre-se !!! Participe!!! Colabore!!! Venha
conhecer o  Movimento Oásis!! ! Seja bem
vindo!!!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional UPA Rio- Domingos às
17:30h Venha participar conosco! E neste
domingo o nosso querido Théo vai nos
passar a Palavra. Crescendo sempre na
palavra de Deus. Na sala da UPA. Não se
atrase e traga um amigo!

EBA- Escola Bíblica dos Adolescentes
Todos os domingos às 9h, venha conosco
meditar nas Escrituras!
Tome um café reforçado e não se atrase!

Se liga aí, galera! Vem aí o PIM - Projeto
de Instrução Musical para adolescentes. Se
você tem vontade de aprender algum
instrumento, não perca a devô de hoje!
Venha e saiba mais!

Vestibular Bíblico UPA Rio do livro de
1° Samuel - É isso aí! Vamos estudar o livro
de 1° Samuel. Comece a ler e conheça
histórias lindas do agir de Deus.  Valendo
inscrições para o Mini Acampa. Fique
ligado!

Mini Acampa - Vem aí! Quer participar?
Frequente às devocionais, leia e estude o
livro de 1° Samuel. Mini Acampa é demais!
Somos UPA Rio!

Classe de batismo e profissão de fé -
fique ligado! Às 10h na sala da UPA.
Estudaremos a palavra de Deus. Não fique
de fora!

ECOS UPA - Você conhece? É o nosso
pequeno grupo que se reúne às terça-feiras
na Tijuca. Quer saber mais? Venha participar
da devocional que passaremos as
informações.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Oração: Hoje temos reunião!  Venha estar
em intercessão com os homens da UPH-
Rio, em oração uns pelos outros. Vamos orar
também pela Reunião plenária que está
chegando! Sala Pb. Miguel dos Santos, às
18h.

Reunião plenária : Será no segundo
domingo de novembro! Programe-se para
participar. Haverá eleição de nova diretoria
e recepção de novos membros;

ACI: Sócio da UPH-Rio, você precisa
colaborar com a anuidade por contribuição
individual para ajudar os trabalhos da
Federação de Homens. O valor é de R$
25,00. Procure o nosso tesoureiro, Jonas de
Souza;

Bazar da Amizade: Querido irmão, está
chegando também o Bazar da Amizade! A
UPH-Rio sempre tem ajudado esta
maravilhosa festa organizada pela SAF-Rio.
Se você puder ajudar a barraca da UPH, na
compra dos ingredientes dos pratos que
serão vendidos, procure o nosso tesoureiro.

ECOS DA
CATEDRAL

Se você mora, trabalha ou estuda pela
Tijuca, Centro, Vila Isabel, Leme, Laranjeiras,
Flamengo, Guadalupe, Barra da Tijuca e até
mesmo Caxias e Niterói, você pode “esticar”
e passar em um dos nossos ECOS.
Garantimos que será uma noite abençoada.
Nossos estudos têm nos fortalecido assim
como a comunhão com os irmãos. Faça
contato através do telefone: 98193.9584 -
e-mail: ecos@catedralrio.org.br. Esperamos
você.   

Sociedade InternasLiturgia

Vem cear, o Mestre chama, vem cear,
Mesmo hoje tu te podes saciar.

Poucos pães multiplicou,
Água em vinho transformou.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar,
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Veem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir!

3. Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão,
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está!

Ministração do Vinho:

39 HNC – “Exaltação e Louvor.”

1. Oh, vinde crentes dar louvor ao grande
Rei Jesus,
Que para a nossa Redenção morreu na
amarga cruz;
Seu sangue derramou, de tudo me lavou:
Mais alvo do que a neve me tornou. 

    O sangue de Jesus me lavou, me lavou;
    O sangue de Jesus me lavou, me lavou;
    Alegre, cantarei louvores ao meu Rei,
    Ao meu Senhor Jesus que me salvou!

2. Oh! Vinde unir-vos a Jesus na luta
contra o mal
E, com o grande Salvador em marcha triunfal,
A todos proclamar que sem amor sem par
O fez na cruz seu sangue derramar.

3. O chefe da Igreja é Jesus, meu Salvador,
O Rei dos reis, o Redentor, o eterno e
bom Senhor;
A tudo vencerá, vitória nos dará
E à glória eterna os seus conduzirá!

 Cântico: “Doce Espírito”

Há um doce Espírito aqui.
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus o Salvador.

Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós, enchendo-nos com teu amor.
Te adoraremos por tua presença aqui
E que renovará os nossos corações.
Louvado seja o Senhor.

Se te dizes salvo e ao invés
Estás triste, oprimido e sem poder.
Rende-te à presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor

“DEDICAÇÃO E ENVIO.”

Cântico: “Coração Regenerado”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,
Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.
Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençoo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo,
E assim, bem ajustados,
Totalmente ligados unidos,
Vivendo em amor!
Uma família sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!
Eu preciso de ti, querido irmão!
Precioso és para mim, querido irmão!
(Bis)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

“Reunidos em torno da mesa do Senhor, nós nos tornamos uma família em Cristo, e Ele está no meio de
nós...” (Presença espiritual) Gordon Jackson



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE

TODO O MEU CORAÇÃO...”
SL 9.1

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Quão amáveis são os teus

tabernáculos, SENHOR dos Exércitos!”
(Sl 84.1)

Congregação: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do SENHOR; o
meu coração e a minha carne exultam
pelo Deus vivo!” (Sl 84.2)

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os
seus filhotes; eu, os teus altares,
SENHOR dos Exércitos, Rei meu e
Deus meu!” (Sl 84.3)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.
(Sl 84.4)

3 HNC – “Igreja em Adoração.”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DE BENS E VIDA AO SENHOR

     304 HNC – “A Voz do Evangelho”
                    1ª e 2ª estrofes

Oração de Consagração: Diác. Marcelo
Magalhães

Pastorais

“DA OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO.” SL 55.1

Motivos de oração
Coral Simonton
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

 DA TUA LEI...” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Assuero Silva
Coral Simonton
Mensagem: Mis. Leninha Maia

“...A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.” TITO

3.15

 “SHALOM-ADONAI”

Shalom-Adonai,
Shalom. (Bis)
Shalom-Adonai,
Shalom-Adonai,
Shalom-Adonai, Shalom!

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

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Blíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “A meus irmãos declararei o teu

nome; cantar-te-ei louvores no meio da
congregação”. (Sl 22.22)

Mulheres: “vós que temeis o SENHOR,
louvai-o; glorificai-o, vós todos,
descendência de Jacó; reverenciai-o, vós
todos, posteridade de Israel.” (Sl 22.23)

Homens A posteridade o servirá; falar-se-á
do Senhor à geração vindoura.”(Sl 22.30).

Coral: “Hão de vir anunciar a justiça dele;
ao povo que há de nascer, contarão que
foi ele quem o fez.” (Sl 22.31)

Todos: “Celebram os céus as tuas maravilhas,
ó SENHOR, e, na assembleia dos santos, a
tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas
misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios
proclamarão a todas as gerações a tua
fidelidade.” (Sl 89.5 e 1)

177 HNC – “Firme nas Promessas.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “Considerai, pois, como
era grande esse a quem Abraão, o patriarca,
pagou o dízimo tirado dos melhores
despojos. Ora, os que dentre os filhos de
Levi recebem o sacerdócio têm
mandamento de recolher, de acordo com
a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus
irmãos, embora tenham estes descendido
de Abraão; entretanto, aquele cuja
genealogia não se inclui entre eles recebeu
dízimos de Abraão e abençoou o que tinha
as promessas. Evidentemente, é fora de
qualquer dúvida que o inferior é abençoado
pelo superior. Aliás, aqui são homens

mortais os que recebem dízimos, porém
ali, aquele de quem se testifica que vive...”
(Hb 7.4-8)

Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley

Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica:   - Presb. Carlos Roberto
Soares
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Leitura Uníssona: Compadece-te de
mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas
transgressões.  Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas
iniquidades.  Cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável.” (Sl 51. 1-2, 9-10)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silênciosa
Oração Pastoral

“CEIA DO SENHOR”

Ministração do Pão:

97HNC – “Suplica do Redimido.”

1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear;
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá.
Vem, faminto, tua alma saciar!


