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As Misericórdias do Senhor Ensinam

I - A Lição da Preservação.
“As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos...” O salvo

tem uma esperança viva porque confia em um Deus vivo, cujas promessas são tão garantidas
quanto seus juízos. É a personalidade sendo disciplinada para que chegue ao discernimento
e à maturidade. Por causa do caráter restaurativo da misericórdia de Deus, os sofrimentos
pelos quais a nação passa, um dia cessarão porque não apresentam o propósito definitivo
de Deus para o seu povo. Abatidos, sim; vencidos, não! Deus permite situações adversas,
aflitivas e até muito dolorosas com o propósito de restaurar o nosso coração. Ele, porém,
reverte o quadro e não permite a nossa ruína. A sua misericórdia transcende o seu juízo
sobre nós. Ele nos preserva nele e para ele. É disciplina com amor.

II - A Lição da Perpetuidade.
“…porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã...” Há um ininterrupto

processo de ação da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É um fato constante,
determinante de bênçãos presentes e futuras. É graça sobre graça. A palavra misericórdia
é usada 250 vezes no Antigo Testamento. Significa amor leal, firme e fiel, e enfatiza a posse
mútua de duas pessoas envolvidas num relacionamento de amor. Indica o amor fiel e
inalterável de Deus para com o seu povo eleito. É misericórdia renovada no tempo e além
do próprio tempo.

III - A Lição da Plenitude
“A minha porção é o Senhor...” A comunhão, a libertação espiritual, a capacitação, a

iluminação, a direção, o perdão, a esperança, o louvor e a preservação estão todos baseados
na misericórdia de Deus. Deus, personificado em misericórdia em seu Filho Jesus, é a
nossa porção. Nem mais nem menos: é tudo! É mais que o “tudo”. Vai além do que se
possa medir ou conjecturar. Tão profunda e eficaz misericórdia tem identidade, tem perfil,
tem nome e sobrenome: Jesus, o Cristo. Sua misericórdia preenche todas as áreas da
nossa existência. Viva e regozije-se no Deus - misericórdia! Lm 3.22-24

“A ira de Deus vem com medida; sua
misericórdia não tem limites”  (Eleanor Doan)

“Faz, ó meu Deus, que eu recorde e confesse,
em gratidão, as tuas misericórdias para comigo!” (Agostinho)

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor auxiliar

O QUE É A VERDADE?
“Disse-lhe Pilatos: Que é a Verdade?” (Jo 18:38). De certa forma, é a pergunta mais

importante que se pode fazer. Neste mundo, muitas vezes nos deparamos com um ou
outro Pilatos a nos inquirir o mesmo. Especialmente ao tomar conhecimento da nossa fé,
surpreso, nosso interlocutor prontamente procura entender que motivos levam um jovem
moderno a acorrentar-se a crenças “atrasadas” e “irracionais”.

O mundo, contudo indaga sem querer saber a resposta. Logo que Pilatos o interroga,
sai para ter com os judeus antes de ouvi-la. O próprio Jesus nos diz “O Espírito de
Verdade que o mundo não pode receber, porque não O vê nem conhece” (Jo 14:17). O
mundo não tolera a verdade pois não pode aceitar um freio na sua “liberdade”; não
consegue se curvar perante um imperativo maior que a busca de sua pretensa satisfação,
como disse C. S. Lewis, é como uma criança que prefere brincar na lama num cortiço
porque não consegue imaginar um final de semana na praia. O relativismo e o subjetivismo
reinantes são disfarces de que se vale para esconder sua imoralidade e repulsa a Deus.

Nós, entretanto, muitas vezes nos fechamos para a Verdade que nos despertou para
Cristo. Caímos na tentação de relativizar nossos pecados e viver para nós mesmos. Somos
seduzidos por falsas doutrinas e ideologias, que colocamos acima da Palavra de Deus.
Depositamos nossa fé, frequentemente, em homens – cegos guiando cegos (Mt 15:14) —
quando temos o Criador, revelado na pessoa de Jesus Cristo, para nos capacitar em sua
Palavra para toda boa obra (2 Tm 3:17).

Não sejamos como Pilatos e os Mestres da Lei, que tendo olhos não viram, e tendo
ouvidos não ouviram a Verdade encarnada diante deles.

Matheus Bimbi

>>  Agradecemos a todos da Igreja que nos ajudaram e estiveram conosco na
conferência. Fomos muito abençoados por ela e por todos os envolvidos. Até a
próxima!

>>  Eleições UMP e recepção de novos membros!  No dia 10 de novembro,
às 17h, teremos a eleição da nossa diretoria, assim como a recepção de novos membros
da nossa juventude. Não deixe de participar desse evento super importante!

>> Vem que tem! Culto Jovem, toda sexta-feira, 20h, no salão Álvaro Reis. 
>> Fique por dentro das programações da juventude pelo nosso 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.

Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária para a Eleição de
Diáconos
O Conselho da IPRJ convoca à Igreja para
reunir-se em Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), dia 03 de novembro
de 2019, às 8 horas, para eleição de 11 (Onze)
diáconos. A votação inicia-se às 8 horas e se
encerra às 19 horas. O término da assembleia
dar-se-á no final do culto vespertino, às 21
horas.
O Conselho indica os seguintes candidatos:
1. Adeclen Garcia dos Santos (Reeleição);
2. Almiro Silva Pinto (Eleição);
3. Antonio Renato Cardoso da Cunha

(Reeleição);
4. Filipe Agum de Campo (Reeleição);
5. Henrique Manoel Lopes (Eleição);
6. João Henrique Gomes (Reeleição);
7. João Paulo Guimarães D´assunção

(Eleição);
8. Jefferson Sig Toledo Júnior (Eleição);
9. Marcelo Magalhães Castro (Reeleição);
10. Mário Sérgio Costa (Reeleição);
11. Miguel Teixeira dos Santos Camboim

(Eleição);

12. Paulo Bruno (Eleição);
13. Pedro Alcides Lobo Penna Firme

(Eleição);
14. Pedro Henrique Gonçalves Rodriguez

(Eleição);
15. Sérgio Branco Pereira (Reeleição);
16. Thiago Martins de Paula (Eleição)
Ore pelos candidatos indicados e peça
orientação a Deus para votar naqueles que
Deus já escolheu.
Eleição é obra de Deus!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja Reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 30 de outubro, às 18 horas.
Pastores e Presbíteros estão convocados, e
a Igreja, convidada a orar por seus líderes
espirituais.

Assembleia Geral Extaordinária
O Conselho convoca à Igreja para reunir-
se em AGE, no dia 17 de novembro, às
09:00h, para tratar da venda do terreno de
Saquarema, de propriedade da Igreja. O
encerramento da assambleia dar-se-a às
10:00 horas.

ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Luis Monteiro; 10h30min: Presb. Mauricio Buraseska; 19 horas:
Presb. Dário Porto

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Euci Almeida, Regina Oliveira e Cleizi de Souza Noite: Vera Lúcia



Instrução à Igreja quanto ao ofício de
Diácono:

1 . A escolha dos Diáconos na Igreja
Primitiva: Ora, naqueles dias, multiplicando-
se o número dos discípulos, houve
murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo
esquecidas na distribuição diária. Então, os doze
convocaram a comunidade dos discípulos e
disseram: Não é razoável que nós
abandonemos a palavra de Deus para servir
às mesas.  Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete
homens de boa reputação, cheios do Espírito
e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste
serviço; 4 e, quanto a nós, nos consagraremos
à oração e ao ministério da palavra. O parecer
agradou a toda a comunidade; e elegeram
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia. Apresentaram-nos perante os
apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as
mãos. (Atos 6.1-6)

2 . Qualidades Esprirituais e Morais
de um Diácono: Semelhantemente, quanto a
diáconos, é necessário que sejam respeitáveis,
de uma só palavra, não inclinados a muito
vinho, não cobiçosos de sórdida
ganância, conservando o mistério da fé com
a consciência limpa. Também sejam estes
primeiramente experimentados; e, se se
mostrarem irrepreensíveis, exerçam o
diaconato. (I Tm 3. 8-10). O diácono seja
marido de uma só mulher e governe bem seus
filhos e a própria casa. Pois os que
desempenharem bem o diaconato alcançam
para si mesmos justa preeminência e muita
intrepidez na fé em Cristo Jesus.

Ministério de Educação Cristã
Convida todos os professores e demais
colaboradores da Escola Bíblica Dominical,
a participarem do almoço de
confraternização pelo dia do professor, que
ocorrerá no dia 02 de novembro, (Sábádo),
a partir das 12 horas. É necessário que os
interessados se inscrevam na secretaria da
EBD ou com os responsáveis pelas classes
de adultos e de crianças. Participe! Sua
inscrição é estritamente necessária!

Composição das Mesas Receptoras e
Apuradora de votos  da Assembleia
Geral Extraordinária, para eleição de
Diáconos da IPRJ,  em 03 de
novembro de 2019
Mesas Receptoras de votos.

Mesa 01- Presb. Jorge Lima de Apocalypses
(presidente)  e  Rosibeti Souza R. da
Silva (secretária)

Mesa 02 - Presb. Luís Monteiro da
Costa (presidente) e Maria de Jesus
Barros Monteiro (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.Guaraci
Sathler e  Diác. Adolfo Guilherme S.
Correia.

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. 

Projeto Caixa de Sapato 2019
Este ano estaremos abençoando crianças que
são assistidas pela missionária Marta em Caxias,
Crianças do Projeto Desvendando os Olhos,
da IP de Sepetiba e Clube dos Paraplégicos.
Em todas as entregas 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. E para
alcançarmos o nosso objetivo você pode ajudar
envolvendo sua família, amigos do trabalho e
vizinhos. É só dar o seu nome e levar as
etiquetas e trazer as caixas prontas para
presentearmos. E com certeza faremos a
diferença no Natal de muitos pequeninos e
idosos. Após os cultos  estaremos com uma
equipe para a inscrição.  Participe! Será  bênção!

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, Marcelo Martins Cruz, Lais de Souza Argolo, Diác. Archidemes
Campos, Rosa Ferreira Bessa. Lavínia Bonard FrancoNery Chaves Santa Rita Richard
Marches, Odete Melosi, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos e Suzana Santana.

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

Segunda-feira 28:   Jeremias 17:5-8
Terça-feira 29:   Deuteronômio  1:21-33
Quarta-feira 30: Salmo 119:97-104
Quinta-feira 31:  Romanos 10:1-13

Aniversário de Nascimento
Hoje: Ada Alves de Souza da Cunha, Danielle Arieiro Jones Marques, Isabel Lopes

Monteiro, Priscila Marques Pereira, Sheila Carvalho Stutz, Virginia Sathler Figueiredo
Seg 28: Adriana Maia Ferreira da Silva, Alexandre Tadeu Jorge de Mattos, Ana Claudia

Marques Ferreira, Celia de Almeida Stutz, Eunice Rodrigues Radicetti,  Jennifer
Rodrigues, Lucas Alexandre de Mello Chaves, Maria Eunice de Oliveira Souza,
Sabrina de Souza Póvoa, Sérgio de Gouveia.

Ter 29:  Celsa Salles Cunha, João Pedro Mateus Tenney, Juliana Maia Ferreira Araujo
Netto, Lais de Barros Moura, Lucas Lins da Silva Marinho, Maria Ivone dos Santos,
Maria José de Nobrega Telles, Raquel Rose Silva Correia, Sidinei de Almeida

Qua 30: Fabio de Freitas,  Monica Duarte da Silva, Raphael Souza Werling de Oliveira
Qui 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.

Sex 01: Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Rodrigo De Mattos Mendes
Sáb 02: Débora Domingues Soares

Aniversário de Casamento
Hoje: Presb. Henrique João Stutz e Celia de Almeida Stutz, Alexandre Anselmo Lima  e

Ana Carolina Domingues Lima, Marcelo Luis Mendes Soares da Silva e Luisa Corsini
Madeira.

Seg 28: Antonio Luiz Monteiro e  Maria da Graça de Lima Monteiro, Leonardo da Silva
Braz e Ana Cristina Guimarães Richa Braz.

Qua 30: Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard Franco, Rosa Maria Miguel
Sanche José Antonio Sanche Romero, Regina Gonçalves dos Santos Walter dos
Santos.

Qui 31:  Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes.
Sex 01: Rafael Xavier de Oliveira e Thalita Rocha Oliveira.

Sexta-feira 01:  1 Tessalonicenses 4:13-
18
Sábado 02:  Atos 7:54–8:2
Domingo 03:  Salmo 13

Notícias Gerais



Quarta Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
ocorrerá hoje das 13:30h às 14:30h, uma
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. Participe!.

Pão Diário para você e sua família 
Estamos oferecendo o Devocionário Pão
Diário com 365 mensagens, uma para cada
dia do ano com reflexões da Palavra de Deus.
Assim, teremos a oportunidade de nos
alimentarmos mais uma vez com reflexões
abençoadas.  Além de adquirir para sua família,
com carinho temos  unidades preparadas já
em sacolas de presentes para você abençoar
familiares e amigos.  Estaremos com os
devocionários após os cultos dominicais e
também durante a semana na recepção.
Conseguimos exemplares no valor de R$
10,00 cada. Participe deste projeto! Presenteie
as pessoas que você ama com a Palavra de
Deus!

Culto da Fraternidade – Dia da Reforma
Protestante
O Presbitério do Rio de Janeiro/PRJN
convoca a todos os conciliares e Igrejas sob
sua jurisdição para a celebração do CULTO
DA FRATERNIDADE, por ocasião do
DIA DA REFORMA PROTESTANTE,
a realizar-se em 31 de Outubro de 2019 (quinta-
feira), às 19h30min, na Igreja Presbiteriana
de Botafogo (Rua da Passagem, 91,
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ). Teremos como
pregador o Rev. Marcelo Elizário Vidal
(Pastor da Igreja Presbiteriana da Muda-Usina)
e contaremos com a partição do Coral do
PRJN, formado pela integração dos diversos
coros atuantes nas Igrejas do Concílio sob a
coordenação geral da Secretaria de Música do
PRJN. Participe com a sua família!

Aniversário da querida Adriana Maia
Dia 28 de novembro é dia de agradecer ao
Senhor da Vida, por mais um ano de vida de
nossa amada Adriana. Ela tem sido exemplo
de serva incansável, amiga fiel, auxiliadora
idônea entre muitos outros atributos de uma
mulher que agrada a Deus. É um privilégio
para nós, sua igreja, conviver e aprender com
você, ao longo destes anos. O versículo de II
Coríntios 15:58 retrata como a vemos:
“Portanto, meus irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso
trabalho não é vão.” Deus a abençoe, sempre!
Comissão de Comemoração   

No 4o com DEUS: É HOJE!!!
“E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e
lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por
vós; fazei isto em memória de mim.” (Lc 22.19)
Hoje às 17h seremos ministrados pelo Pastor
LOURIVAL MARCIANO e o nosso tema
é “Puder ou PODER”. Já reparou seu celular
sem bateria como nos deixa na mão? E se
não tiver  luz para carregar? Sem energia vamos
perdendo o PODER para fazer algo! O que
ocorre se um pão ficar guardado num armário
por um dia? Fica difícil parti-lo ao meio, porque
se torna duro, sem gosto, sem as suas
propriedades e não pode ser usado para o
objetivo que se propõe. O tempo sem o Pão
da Vida, expostos ao mundo e a tudo que
nos atrai, vai endurecendo a nossa relação com
Ele e nos faz tomar a forma deste mundo
(Rm 12.2). O tempo distante do Senhor nos
faz perder a intimidade e a consciência de
quem Ele é. Será que neste estado vamos nos
afastando da oração, da Palavra da
Comunhão? Será que esfriamos o PODER
dEle em nós? Será que vamos apagando o
Espírito (1 Ts 5.19)? Será que devemos viver
na ambiguidade do frio e do quente? Se
pensamos em sair do “mesmo de sempre”,
traga um amigo para ver mais de Deus na
Catedral, e como citado num hino: “amanhã
pode ser muito tarde” pra corrigirmos nossa
religiosidade de mamíferos (1 Co 3.2). No 4o
com Deus, o melhor lugar para se estar.

“ EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO DEUS

ONISCIENTE.”

Leitura Bíblica:  - Presb. Luís Alberto Santos

Cântico: A Paz de Deus

Que a paz de Deus caia sobre ti
E transborde em todo o teu ser.
Guarde tua mente e coração
E encha de alegria o teu viver!

Que a paz de Deus venha sobre mim,
Excedendo minha compreensão.
Que ela me encontre de manhã,
Seja sempre minha inspiração.

Hoje e sempre, hoje e sempre,
Até o dia em que estivermos com Deus Pai.
Hoje e sempre, hoje e sempre,
Que nossos dias sejam de abundante paz!

Que a paz de Deus caia sobre ti...

Hoje e sempre, hoje e sempre...

Mensagem:  Rev. Lourival Marciano

“DEDICAÇÃO AO DEUS SANTO.”

Cântico: Ele Continua Sendo Bom

Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres,
Que ouve a nossa oração, que se faz
presente aqui.

Um dia a gente aprende a dar
um passo só de cada vez,
Mas sem duvidar, mas sem duvidar.

Que Ele continua sendo bom, que Ele
continua sendo Deus!   (2x)

Então chega o dia de viver
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até o que não se pode ver.

Chega o dia de entender,
Até ouvir um “não” de Deus.
Mas sem duvidar, mas sem duvidar.

Que Ele continua sendo bom...   (4x)

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: MARANATA

Tu és a minha luz, a minha salvação
E a Ti me renderei.
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas mãos, Eu nada temerei!

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Óh Senhor!
Oh, Oh, Oh, Tu és Digno de Louvor!

Só em Ti confiarei, eu nada temerei,
Em frente eu irei, Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás, do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás. Aleluia!

Tu és a minha luz...

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Ó Senhor...

Só em Ti confiarei... (2x)

Vem, Jesus; vem, Jesus;
 Maranata, ora vem, Senhor Jesus!   (4x)

  Recessional

“Os Eleitos formam o verdadeiro Sacerdócio, e todas as pretensões episcopais
são antibíblicas.” (John Wyclliffe)

Notícias Gerais Liturgia



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:
Dom 27 Out 19 - Equipe C:
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Filipe
Agum, Jorge Camacho, Leonardo Trindade,
Paulo Freitas, Roberto Azeredo,
Willians Araújo (Púlpito 8h),
Amália Maria (Púlpito 10h30), e
Charles Mattos (Púlpito 19h).
Qui 31 Out 19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Próxima semana:
Dom 03 Nov 19 - Equipe D:
Ricardo Bezerra, Archidemes Campos,
Jonas de Souza, Jorge Gorne, Marcelo
Magalhães Ricardo Dowsley,
Tiago Trindade (Púlpito 8h),
George Washington (Púlpito 10h30), e
Iracema Ferreira (Púlpito 19h).
Qui 07 Nov 19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

Convocação para Eleição da Diretoria
da Junta Diaconal - Convocamos toda
Junta Diaconal para a Eleição da nossa
próxima Diretoria (2020). Irá acontecer na
nossa próxima reunião ordinária no dia 04/
11/2019, as 19h no Salão Álvaro Reis. Sua
presença será muito importante, pois é
necessário quorum mínimo para a votação.

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

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ilka Paiva– reunião dia 30, quarta-
feira, às 15h. na casa da Nelita.

Reunião Executiva - reunião dia
31, quinta-feira, às 14:30h,  sala
do Conselho.

Parabéns! A SAF Rio se alegrou com o
aniversário do Rev. Isaías Cavalcanti,
ocorrido no dia 23. Receba o abraço
carinhoso da SAF-RIO.

Apagando as velinhas - Amanhã a
nossa  presidente Adriana Maia, completará
mais um ano de abençoada vida. Que Deus
continue abençoá-la, essa é a oração da sua
SAF Rio.

Fique atenta! Próxima plenária, dia 7 de
novembro, às 14:30h, mais uma abençoada
reunião, onde será feita a eleição da nova
diretoria de 2020. Você que é sócia esteja
em oração e compareça.

Feliz Aniversário. Maria Auxiliadora
Vargas (Dora), Presidente da Federação de
SAFs do Presbitério do Rio de Janeiro
(PRJN), completa mais um ano de vida, dia
31 de outubro. Parabéns! Receba o abraço
e o carinho da SAF Rio: Vida longa,
abençoada e Feliz!

Liturgia

Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-Poderoso,
Que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto louvores ao Rei
dos reis,
És tudo para mim e eu Te adorarei!

Está vestido do arco-íris,
Sons de trovão, luzes, relâmpagos.
Louvores, honra e glória, Força e poder
pra sempre,
Ao único Rei eternamente!

Santo, Santo, Santo...

Maravilhado, extasiado,
Eu fico ao ouvir Teu nome.
Jesus, Teu nome é força,
É fôlego de vida, Misteriosa água viva!

Santo, Santo, Santo...

A Ele a Glória, A Ele a Glória,
A Ele a Glória, Pra sempre. Amém

Oração de Adoração

“CONSAGRAÇÃO AO DEUS

 PROVEDOR .”

Leitura Uníssona: “Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e a
majestade; porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o
reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu
dominas sobre tudo, na tua mão há força
e poder; contigo está o engrandecer e a
tudo dar força. Agora, pois, ó nosso
Deus, graças te damos e louvamos o teu
glorioso nome. Porque quem sou eu, e
quem é o meu povo para que
pudéssemos dar voluntariamente estas
coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas
mãos to damos...” (I Cr 29. 11- 14)

177 - HNC –“Firme nas promessas.”
Ofertório

Oração de Consagração: Diác. Carlos
Candido

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM O
DEUS ONIPRESENTE.”

Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo:
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis;
batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que
pede recebe; o que busca encontra; e a
quem bate, abrir-se-lhe-á.” (Lc 11. 9-10)

Motivos de Oração

Cântico: “Vem De Ti, Senhor”

Não tenho palavras
Pra agradecer tua bondade,
Dia após dia me cercas com fidelidade.
Nunca me deixes esquecer,
Que tudo o que tenho,
Tudo o que sou e o que vier a ser,
Vem de Ti, Senhor!

Dependo de Ti, Preciso de Ti,
Sozinho nada posso fazer!
Descanso em Ti, Espero em Ti,
Sozinho, nada posso fazer!

Nunca me deixes esquecer,
Que tudo o que tenho,
Tudo o que sou e o que vier a ser,
Vem de Ti, Senhor!

Tudo o que tenho, Tudo o que sou,
O que vier a ser, entrego a Ti, Senhor!

Nunca me deixes esquecer, Que tudo o
que tenho,
Tudo o que sou e o que vier a ser,
Vem e Ti, Senhor!

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



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 Mensal – 22 de Outubro:
ocorreu no último dia 22 de Outubro e
dentro da temática anual “Esperança em
Tempo de Crise”, tivemos a oportunidade
de sermos ministrados pela Palavra do
Senhor em prol do Casamento e da família
por intermédio do Encontreiro Daniel
Jardim. Mês que vem será nossa última
Reunião Mensal do ano. Agende a data de
26 de novembro para estarmos juntos,
fechando com mais uma mensagem
baseada no Tema do Ano: “Esperança em
Tempo de Crise”.

XXII RECCC: está ocorrendo neste final
de semana com o participação de 85 casais
no Hotel Porto Real – (BR-101 – Km
450) – Mangaratiba (RJ), o XXII
Reencontro de Casais com Cristo tendo
como preletor o Pr Atilano Muradas.
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.

Convocação para Eleição da Diretoria
ECCC (Biênio 2020-2021) – em
conformidade com o Art. 31 do Regimento
Interno do ECCC a Diretoria convoca todos
os Encontreiros votantes (“… membros da Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro, em plena comunhão e
sujeitos à Jurisdição da Igreja;... - § 3º do Art 5º. do
Regimento Interno ECCC) para a eleição da
Diretoria do ECCC – Biênio 2020-2021 – a
ser realizada no dia 05 de novembro de 2019,
com a 1ª convocação às 20:00h e 2ª
convocação às 20:30h, no Salão Álvaro Reis
(SAR). Solicitamos a todos que se programem

para estar presentes, pois há necessidade de
quorum mínimo para validar a eleição. De
acordo com o Art. 35 do citado Regimento
“...a eleição ocorrerá usando os seguintes critérios: (i)
por chapa, apresentada no início da Assembleia, podendo
os casais integrarem mais de uma chapa; (ii) cargo por
cargo, na ordem sucessiva dos cargos, a saber: Casal
Presidente, Casal Vice-Presidente, Casal Primeiro
Secretário, Casal Segundo Secretário e Casal
Procurador, ou outro critério estabelecido pelo Nível
Diretivo do ECCC”. Aproveitamos para
incentivar aos Encontreiros para formarem
chapa (s) com os cargos citados anteriormente.
Estejamos em oração para que o Senhor nos
dê sabedoria e discernimento para
escolhermos a nova Diretoria, à sombra da
Sua vontade.

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento nesta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
casamento deve ser feito de amor, de respeito
e admiração. Os aniversariantes do mês de
Outubro, presentes na última Reunião Mensal,
foram lembrados por meio de um momento
de oração pelo seu casamento e família.

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!!

Ensaio do Grupo de louvor: às quartas-feiras,
às 17h , estamos ensaiando novos hinos para
louvarmos ao Senhor com alegria. Não falte!

Atenção! A nossa confraternização de
aniversário será  em um sítio maravilhoso,
em Guapimirim, RJ, no dia 16/11. O ônibus
sairá da igreja às 8 hs e o check in às 07:30h,

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“ADORAÇÃO AO

 DEUS ONIPOTENTE.”

Prelúdio: “ Rei da Glória.”
Deixou Sua glória por mim,
Se fez desprezível por mim.
Levou todo o fardo que era meu,
Levou o pecado que era meu.

Me deu sua paz para sempre.
Me deu alegria para sempre .
Me deu Sua vida pra viver.
Me deu Sua graça pra vencer!

Jesus, toda glória somente
a Ti...(4x)

Não há outro igual a Ti,
Tu és o Rei da glória!
Tu és o Rei da glória!
A minha vida dou a Ti,
Tu és o Rei da glória!
Tu és o Rei da glória!

Jesus, toda glória...(4x)

 Não há outro igual a Ti...

Convite à Adoração
Dirigente: “Cantai ao SENHOR, todas as

terras; proclamai a sua salvação, dia após
dia.” (I Cr 16. 23)

Congregação: “Anunciai entre as nações a
sua glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.”           (I Cr 16. 24)

Dirigente: “porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível  mais
do que todos os deuses.” (I Cr 16. 25)

Congregação: “Porque todos os deuses
dos povos são ídolos; o SENHOR,
porém, fez os céus.”           (I Cr 16. 26)

Todos: “Glória e majestade estão diante
dele, força e formosura, no seu
santuário!” (I Cr 16. 27)

Cântico: “Tu és Santo”

Tu és Santo (Tu és santo),
Poderoso (Poderoso)
Tu és digno (Tu és digno),
De todo louvor (de todo louvor)

Eu te sigo, (Eu te sigo),
Eu te ouço (Eu te ouço)
Para sempre (Para sempre),
Te amarei (Te amarei)

Homens
E eu canto e louvo
Ao Rei que é digno.
Eu o amo e adoro,
Diante dele me prostro.
E eu canto e louvo
Ao Rei que é digno.
Eu o amo e adoro
Diante dele me prostro.

Mulheres
Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos reis.
Ele é o pai de amor poderoso Deus.
É o Emanuel, É o Grande Eu Sou.
Ele é o cordeiro que me salvou.

Ele vivo está, Ele ressurgiu.
Sempre reinará, Ele sempre existiu.
Ele é o alfa e ômega, O início e o fim,
Salvador e Messias, amigo pra mim!

Todos
Príncipe da paz, só por Ele eu viverei!

Cântico: Canção do Apocalipse

Digno é o Cordeiro que foi morto,
Santo, Santo Ele é!
Um novo cântico ao que se assenta
Sobre o trono do céu!

Sociedade Internas



Sociedade Internas

e retornará às 17 h.  Desfrutaremos de
momentos alegres com nossos irmãos,

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo, às 17:30h,
teremos nossa devocional. Não se atrase e
traga um amigo!

Eleição da diretoria 2020 - No dia 24/
11, nos reuniremos para eleger os nosso
novos líderes da UPA. Pedimos à igreja que
esteja em oração para que Deus inspire nosso
eleitores, afim de que seja feita somente a
vontade dele.

EBA- Escola Bíblica dos Adolescentes
- Todos os domingos às 9:00h, venha
conosco meditar nas Escrituras! Tome um
café reforçado e não se atrase!

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 as 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!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: Domingo passado tivemos
uma ótima devocional com momento de
edificação na palavra de Deus. O Pb.

Olympio trouxe uma reflexão Bíblica sobre
a busca por sabedoria! Participe das
próximas, sempre aos terceiros domingos.

Oração: semana que vem teremos reunião
de oração! Aguardamos a sua presença. Sala
da UPH, às 18h.

Reunião Plenária: faltam 14 dias para a
Reunião Plenária da UPH-Rio. Será no dia
10 de novembro! 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: A UPH-Rio sempre
tem ajudado nesta 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

A vida cristã não é diferente de nossa vida
profissional ou afazeres diários; precisamos
manter certas rotinas para alcançarmos, ao
fim de cada dia, nossos objetivos. Vida Cristã
requer uma “santa e prazerosa rotina”: orar,
ler a Palavra, comunhão, crescimento etc...
Nossos ECOS podem ajudar. Nos
reunimos semanalmente, oramos,
estudamos a Bíblia e temos comunhão.
Considere participar de um pequeno grupo.
Inclua o ECOS na sua “rotina de
crescimento cristão.” Nossos contatos são:
telefone: 98193.8594. E-
mail: ecos@catedralrio.org.br

Liturgia

REAFIRMAÇÃO DA FÉ:
“CREDO APOSTÓLICO”

Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador dos Céus e da Terra.

Creio em Jesus Cristo, Seu único
Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido
por obra do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob o poder de
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado; desceu ao Hades; ressurgiu dos
mortos ao terceiro dia, subiu ao Céu; está
assentado à direita de Deus Pai, Todo-
Poderoso, de onde há de vir para julgar
vivos e os mortos.

Creio na Espírito Santo; na Santa
Igreja de Cristo; na Comunhão dos Santos;
na Remissão dos pecados; na Ressurreição
do Corpo; na Vida Eterna. Amém.

SOLA SCRIPTURA

“SOMENTE A ESCRITURA”

Leitura Bíblica:   - Presb. Jorge
Apocalypses

Coral Canuto Regis: “Quão Magnífico.”
(Tom Fettke)

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

SOLI DEO GLORIA

“SOMENTE A GLÓRIA DE DEUS”

HNC – 155 “Castelo Forte.”
Congregação e Orquestra.

Bênção do IV Século
Tríplice Amém

Poslúdio: Grande Coral e Orquestra:
“Aleluia” (Do Oratório “O Messias” de
G.F. Handel)

Recessional: A Mighty Fortress is our God
(Martinho Lutero; Arranjo: Jeff Cranfill)
- Orquestra

“A grande Reforma Protesteante foi uma grande reivindicação (reaquisição) do
Espírito de Cristo contra a imoralidade pagã do regime pontifício.”

(Rui Barbosa)
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Anotações



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

 “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” SL 9.1

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Cantarei para sempre as tuas

misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios
proclamarão a todas as gerações a tua
fidelidade.”  (Salmo 89.1)

Congregação: “Celebram os céus as tuas
maravilhas, ó SENHOR, e, na assembleia dos
santos, a tua fidelidade.” (Salmo 89.5)

Todos: “ Justiça e direito são o fundamento
do teu trono; graça e  verdade te
precedem.Bem-aventurado o povo que
conhece os vivas de júbilo, que anda, ó
SENHOR, na luz da tua presença.”
(Salmo 8.1)

 114 HNC – “Brilho Celeste.”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.”
CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

32 HNC – “O Deus Fiel.”
1ª E 3ª ESTROFES

Oração de Consagração: Diác. Willians
Araújo

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO....” SL 55.1

Motivos De Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS

DA TUA LEI.” SL 119.18

Leitura Bíblica: II Tm 3. 16-17 -
Presb. Johannes Gaiser

Solo: Jonas de Souza

Tema da Mensagem:
“Sola Scriptura.”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“...A GRAÇA SEJA COM TODOS VÓS.”
TT 3.15

155 HNC “Castelo Forte”
1ª e 4ª Estrofes

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Escola Bíblica Dominical

“O som do martelo monástico em Wittenberg foi o sinal para o início de uma
reforma para a qual muitos já estavam prontos e aguardando.”

 (Thea Van Helsema)

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

SOLUS CHRISTUS

“SOMENTE CRISTO”

Prelúdio: Amazing Grace (Arranjo: Ed
Dickson) - Orquestra

Litania de Adoração:
Dirigente: “Porquanto há um só Deus e

um só Mediador entre Deus e os
homens, Cristo Jesus, homem.”
(I Tm 2:5)

Mulheres: “Evidentemente, grande é o
mistério da piedade: Aquele que foi
manifestado na carne foi justificado em
espírito, contemplado por anjos, pregado
entre os gentios, crido no mundo,
recebido na glória”. (I Tm 3.16)

Homens: “E não há salvação em nenhum
outro; porque abaixo do céu não existe
nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos
salvos.” (At 4.12)

Coral: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o
mesmo e o será para sempre”. (Hb 13.8)

Todos: “Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome”. (Hb 13.15)

42 HNC –“O Grande Amor de Deus”.
Congregação e Orquestra.

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis: “Glória in Excelsis”
(Mozart)

SOLA GRATIA

“SOMENTE A GRAÇA”

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles
não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos
afirmo que nem Salomão, em toda a sua
glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
se Deus veste assim a erva que hoje está no
campo e amanhã é lançada no forno,
quanto mais tratando-se de vós, homens
de pequena fé!  Não andeis, pois, a indagar
o que haveis de comer ou beber e não vos
entregueis a inquietações Porque os gentios
de todo o mundo é que procuram estas
coisas; mas vosso Pai sabe que necessitais
delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e
estas coisas vos serão acrescentadas.!”
( Lc 12. 27-31)

32 HNC – “O Deus Fiel.”
Congregação e Orquestra

Oração de Consagração: Aux. De  Diac.
Amália Maria
Pastorais

SOLA FIDE

“SOMENTE A FÉ”

Dirigente: “Ora, a fé é a certeza de coisas
que se esperam, a convicção de fatos que
se não veem”.   (Hb 11.1)

Congregação: “De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que
ele existe e que se torna galardoador dos
que o buscam.” (Hb 11.6)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis: “Jesus, Alegria dos
Homens.” (J.S. Bach)
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“REFORMA PROTESTANTE: 502 ANOS”.


