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As Escrituras são confirmadas pelo testemunho do Espírito Santo

Leitura bíblica: II Pe 1.16-21

A Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita ao longo de dezesseis
séculos, por quarenta homens escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo, é o manual de
instrução, regra de fé e prática para os filhos de Deus.

É divina em seu conteúdo sobrenatural e humana em sua forma literária. É livro
que vai além do livro. É obra que transcende tinta e papel. Foi dada no tempo para além
do tempo. Foi a primeira obra impressa por Gutemberg no cerne da história; foi o primeiro
compêndio gravado no coração dos que creem.

Através dos séculos, a Palavra de Deus foi revelada, inspirada em seu registro
fidedigno e iluminada pelo Espírito Santo para a compreensão por parte dos que leem. É
um livro divino para o humano. Tem a marca do sobrenatural. O Espírito Santo, o Espírito
da verdade que nos guia a toda a verdade, confirma a autenticidade e veracidade absoluta
das Escrituras.

As Escrituras são confirmadas pelo testemunho do Espírito Santo: O texto evidência
a superioridade da Palavra  de Deus. O Apóstolo Pedro corrobora sua posição dando seu
próprio e convincente testemunho acerca da transfiguração de Cristo. Ele, assim como os
outros Apóstolos, não seguiam “fábulas engenhosamente inventadas.” Assevera que não
se ocupou de ficções, frutos da imaginação humana, mas de fatos históricos comprovados
quando lhes deu a conhecer (pregou) “o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”,
fazendo alusão ao segundo advento (parusia).

Ninguém podia produzir uma profecia por sua própria vontade quando bem
quisesse. A profecia vem da inspiração do Espírito Santo; o homem não pode; compreendê-
la ou interpretá-la independentemente do auxílio do mesmo Espírito Santo. “Toda a
Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para
a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra.” II Tm 3.16-17

Pedro declara que homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo,
afirmando assim a inspiração desses escritores.

O Espírito Santo é o agente impulsionador. Ele é a origem do “impulso”, do
“motivo”, do “pensamento”, do “desejo de escrever” e do “caráter do que foi escrito”.
Tais profetas foram movidos pelo Espírito Santo.

Calvino diz que “eram movidos, não porque estavam fora de seu juízo, mas, sim,
porque nada ousavam fazer por conta própria, mas somente em obediência à orientação
do Espírito Santo, que dominava sobre os lábios deles como no seu próprio templo.”

Rev. Isaías Cavalcanti

1 Coríntios 8
“Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos

conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor
fortalece.”1 Coríntios 8:1

Passando por esse versículo algo me chamou atenção. Paulo ia introduzir um
raciocínio teológico extenso sobre comida sacrificada a ídolos e todo debate dentro da
igreja se havia ou não problema um cristão comer. Ele queria frisar que um pequeno
Cristo não deveria ter sua consciência pesada quanto ao assunto. Porém ele decide, antes
de entrar nessas questões, lembrar aos coríntios algo muito importante; “...o amor
fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas
quem ama a Deus é conhecido por ele.” (v.1-3)

Paulo traz a estreita relação entre pertencer a Deus, ou seja, ser conhecido por Ele
(Mt 7.23), e manifestar amor por Ele e pelos homens (1Jo 3.16, 4.20). E esse amor
fortalece, porque não somos, ou não deveríamos ser, mais nossa prioridade. Então, ao ter
um olhar mais atento ao próximo fortalecemos a igreja visível de Cristo!

É por isso tudo ser tão importante que Paulo aborda antes de falar da liberdade que
nós temos em Cristo! Assim, lendo todo capítulo oito, podemos pensar em algumas
respostas para a pergunta; para que nossa liberdade não foi criada? Nossa liberdade não
foi criada para nos orgulharmos de algum conhecimento e entendimento bíblico que
temos. Nossa liberdade não foi criada para motivar brigas e divisões. E, finalmente, nossa
liberdade não foi criada para servir de tropeço ou para escandalizar o irmão.

Assim, por meio do relacionamento íntimo com Deus, oremos para que o caráter
e amor dele transborde em nós para que nossa preocupação saia mais de nós mesmo
para atingir outros, ao ponto em que temos maturidade para abrir mão de nossas vontades
por amor ao próximo.

“Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois
não quero fazer meu irmão tropeçar.” 1 Coríntios 8:13

Amanda Casanova

> 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.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na quarta-
feira, dia 27, às 18 horas. Pastores e
Presbíteros estão convocados; e a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espitiruais!

Mesa do Conselho
Em sua reunião de 6/11, o Conselho da
Igreja elegeu sua mesa para 2020:

Presidente:
Rev. Renato Porpino - Pastor efetivo da
Igreja;
Vice-Presidente:
Presb. Guaraci Sathler – Reeleito;
1º Secretário:
Presb. Olympio Bezerra dos Santos – Eleito;
2º Secretário:
Presb. Assuero Oliveira Silva – Reeleito;
3º Secretário:
Presb. Paulo Raposo Correia – Eleito;
1º Tesoureiro:
Presb. Altair Lauro Bazeth – Reeleito;
2º Tesoureiro:
Presb. Renan Jardim de Souza – Reeleito.

AGE – Assembleia Geral
Extraordinária.
O Conselho da IPRJ convoca à Igreja para
se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária hoje, 17/11/2019, a partir
das 9h15min, para proununciar-se sobre
questões orçamentárias e administrativas. A
Pauta da Assembleia será:

(a) Autorizar a venda de terreno de
propriedade da Igreja, situado no município
de Saquarema – RJ, em área sujeita a
invasões e apresentando custos
representativos para a manutenção.

(b) Autorizar que os recursos
provenientes desta venda, sejam geridos pelo
Conselho para investimentos em projetos e
ministérios constantes das atividades de
interesse da Igreja.

Folhetos Evangelísticos
O Ministério de Missões disponibiliza
folhetos evangelísticos para os membros da
Igreja gratuitamente. Eles estão localizados
no escaninho ao lado da porta da secretaria.
Ministério de Missões da Catedral
evangelizando com você!

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermino Cunha; 10h30min: Rev. Renato Porpino; 19 horas:
Rev. Isaías Cavalcanti

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Adibe Vieira; 10h30min: Presb. Altair Bazeth; 19 horas: Presb.
André Lima

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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



Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária
No uso de suas atribuições e com fulcro no art.
9º, parágrafo primeiro, alíneas “c” e “e”:
Compete à Assembleia: aprovar os seus
Estatutos... Pronunciar se sobre questões
orçamentárias e administrativas, quando isso lhe
for solicitado pelo Conselho”. O Conselho da
Igreja a convoca para reunir-se em Assembléia
Geral Extraordinária, dia 21 de novembro, 19
horas, em 1ª convocação, e dia 5 de dezembro,
às 19 horas, em segunda convocação. A pauta
da Assembleia será: Aprovação da Reforma
do Estatuto da Igreja. Informamos que o texto
estará disponível no site da Igreja e impresso
no dia da Assembleia.

Culto de Ações de Graças no dia 28 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 19h,
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!

A SAF elege sua Diretoria para 2020
Em plenária realizada dia 7, sob a
presidência do Rev. Renato Porpino, A SAF
elegeu sua diretoria para 2020, assim
constituída:
Presidente: Adriana Maia Ferreira – Reeleita;
Vice – Presidente: Cleri Marques dos
Santos – Reeleita;
1ª Secretária: Rosane Nalbones Barbosa
Rosa – Reeleita;
2ª Secretária: Rosibeti Souza Ribeiro da
Silva – Reeleita;
Procuradora: Elenir Avillez do Amaral -
Releita
Parabéns à nova Diretoria. Que o Senhor
continue usando essas queridas irmãs, como
instrumentos em suas mãos, no trabalho
feminino da Igreja.

Comissão de Elaboração do Plano Diretor
e Gestão da Construção da Nova Capela
do AVB - “Levantemo-nos e
construamos...”(Ne 2:18b). Nova Capela
do AVB – Uma oferta de Amor!  Já é Natal,
aqui na Catedral! É isso mesmo! Estamos
dando conhecimento da doação integral, por
uma família bendita do Senhor, do material e
da mão de obra para a construção de uma nova
Capela no AVB, com a capacidade para 240
lugares, incluindo no escopo da oferta a obra e
a doação de 240 cadeiras. Hoje estamos
divulgando, em primeira mão, o calendário deste
empreendimento, propondo no dia 14 de
Dezembro (sábado) o Lançamento da obra
e o seu início no dia 6 de Janeiro de 2020,
com a previsão de que, em até 5 meses, fique
totalmente pronta para uso. Contamos com as
suas orações para o bom andamento dos
trabalhos de edificação da nova Capela, bem
como com a sua presença no dia 14 de
Dezembro (11h) para um Culto de Gratidão a
Deus, Lançamento da Obra e Almoço no AVB
e ainda, oportunamente, com sua oferta para
complementar as necessidades adicionais
(sonorização, climatização, mobiliário etc) da
nova Capela do AVB. Quer saber de outra boa
notícia? O Conselho designou uma Comissão
de Planejamento e Gestão com o objetivo de
tratar da elaboração de projeto e da construção
desta nova capela, bem como elaborar o Plano
Diretor do AVB. Portanto, tem muito mais
bênçãos por vir, aqui na Catedral e no AVB!
Dê uma olhada no cartaz na entrada do Templo
e contemple, por fé, o que para Deus já está
concretizado!

Eleição da Diretoria do Movimento OÁSIS
Presidente:  Bernadeth Maria Cardoso.
(Reeleição).
Vice-Presidente:
Rosane Nalbones Rosa. (Eleição).
1ª Secretária:
Sandra Lino de Azeredo. (Reeleição).
2ª Secretária:
Maria do Socorro Lins. (Eleição).
Procuradora: Irani Pereira de Souza.
Que o Senhor abençoe e capacite
espiritualmente as irmãs que compõem a nova
diretoria no cumprimento de suas funções.
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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 e Odete Melosi, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos e Suzana Santana.

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

Aniversário de Nascimento

Hoje: Ana Clara Bazeth da Silva, Ester Freitas de Oliveira, Maria da Silva Bezerra, Paulo
Roberto da Costa, Solange Soares Gonçalves Fernandes;

Seg 18: Grace Elizabeth de Oliveira Cruz, Lúcia das Chagas e Silva, Paulo Cesar Oliveira
Guidi de Barros, Rosilda do Nascimento, Sonia Maria Cruz Ferreira;

Ter 19: Maria José Oliveira, Milenna da Silva Tonnera;
Qua 20: Ana Cristina da Silva Rangel, Heitor Lessa Pinto, Hilda Maria dos Santos Barros,

Vitória Maia Mendes da Silva;
Qui 21: Ana Maria da Silva Carvalho, Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de Souza;
Sex 22: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Andréa Azevedo Simões, Jessica Azevedo Flores

de Oliveira, Maria Cristina Souza Lima Marques, Maria da Conceição Barbosa, Maria
de Fátima Morais de Oliveira Souza, Rose Any Almeida da Silva de Araújo;

Sáb 23: Auremir De Lemos Monteiro, Jose Antonio Rodrigues, Larissa Maria De Paula
Rebouças Da Costa, Severina Rodrigues De Araujo.

Aniversário de Casamento

Hoje: Diác. Miguel Cândido da Costa Júnior e Rachel Lemes Franssen, Ana Elise Girardin
Pimentel Pontes E Luiz Claudio Texeira Pontes;

Seg 18: Presb. Ruy Fonseca Coelho e Shirley Dias Domingues Coelho,  Diác. Fernando
Octavio Toledo da Silva e Francis Gonçalves;

Ter 19: Gilberto de Oliveira E Eliana Mondaini de Oliveira, Vanessa Corbage Engelberg
e Márcio Engelberg Moraes;

Qua 20: Evando Radicetti e Eunice Rodrigues Radicetti
Qui 21: Diác. Rodrigo da Silva Nobre e Rachel dias Fonseca Coelho Nobre
Sex 22: Paulo Portes Santos e Beatriz Damasio de Araujo, Demerval Alves e Solange

Medeiros Alves.

Segunda-feira 18:   Ezequiel 8
Terça-feira 19:    Salmo 139:11-18
Quarta-feira 20:      João 14:15-27
Quinta-feira 21:    João 12:23-33

Sexta-feira 22:     Salmo 98  
Sábado 23:     Amós 4:12,13
Domingo 24:   Eclesiastes 3:10,11



Atenção, EBD
Face a AGE referida, não teremos as aulas
da EBD no dia de hoje.

Diretoria da UMP 2020
Em reunião plenária ocorrida no domingo
10, a UMP elegeu sua nova diretoria para
2020, que ficou assim constituída:
Presidente: Miguel T. dos Santos Camboim;
Vice-Presidente: Pedro Henrique
Gonçalves Rodriguez;
1º Secretário: Matheus Levi
2º Secretario: Cintia Caetano Ladeira
Procurador: João D’Assunção
Que o Senhor Abençoe, motive e capacite
espiritualmente esses estimados jovens no
desempenho de suas funções!

Pão diário para você e sua família! Leve o seu!
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! 

Programa Verdade e Vida
Todos os sábados, às 12:30h, na BAND com
Rev. Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida é
um programa oficial da Igreja Presbiteria do
Brasil. Para saber mais, acesse o site
www.verdadeevida.org.br e desfrute dos
artigos e vídeos. Assista também no Youtube
pesquisando por “Verdade e Vida”.

Vigília de Oração
Dia 29/11 - Última sexta-feira do mês,
estaremos reunidos a fim de adorar a Deus,
orar e meditar na Palavra. Horário: 18h às
24h. Tema: “CONFIANÇA EM DEUS”
ISAIAS 26:3-4

PROJETO CAIXA DE SAPATO 2019 
Já estamos recebendo as Caixas!!! Você pode
deixar na recepção ou entregar na marcha
dos dízimos e ofertas. Receberemos as caixas
até o final de novembro e em dezembro as
visitas acontecerão nas seguintes datas:

11 de dezembro – 9h (Lar de Vasti/
Caxias);

11 de dezembro – 14h (Projeto
Social Espaço Esperança - Caxias);

14 de dezembro- 8h (Clube dos
Paraplégicos); 

18 de dezembro – 14h (Projeto
Desvendando os olhos – Sepetiba. 
Observe alguns esclarecimentos importantes
para algumas dúvidas:
1- Estou sem etiqueta da minha caixa. É só

procurar no final do culto no hall da
cantina a mesa da caixa de sapato que
você receberá a etiqueta.

2- Não sei encapar caixa. Estamos com um
grupo de voluntários disponíveis para
encapar a sua caixa. É só você trazer a
caixa vazia e as lembrancinhas. Temos o
papel para encapar.

3- Estou sem tempo para fazer uma caixa,
mas quero ajudar. Você pode procurar a
equipe da Caixa de Sapato no hall e fazer
sua doação direta em dinheiro. Você dá
o seu nome e adota uma criança. A equipe
do Caixa de Sapato irá providenciar a
caixa e comprar as lembrancinhas.

4- Gostaria de participar no dia da doação.
Os lugares já estão previstos com os

horários. Semana que vem passaremos os
endereços, mas é preciso passar o nome
para a equipe da Caixa.

5- Posso doar brinquedos e matériais
escolares avulsos? Sim. Isso nos ajudará
a enviar todas as caixas cheinhas de
lembrancinhas.

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.”

Notícias Gerais



Campanha “Tudo se fez novo” 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se
fez novo .” (2 Co
5:17) 
O Conselho, há muito
tempo, vem
analisando as
condições em que se
encontram as
instalações de nossa
igreja e verificou que
chegou o momento
de investir em sua modernização, visando
oferecer melhor conforto aos que aqui se
congregam ou visitam a nossa Igreja. A
Comissão de Obras estudou diligentemente
o assunto e o Conselho a autorizou a
apresentar à Igreja o desafio de iniciar uma
Campanha, visando viabilizar a execução das
obras julgadas importantes. 
Assim, neste domingo está sendo lançada a
Campanha “Tudo se Fez Novo”, como
referência de um novo tempo que irá marcar
a história de nossa Igreja. O Lançamento
da Campanha se dará neste domingo e serão
fornecidas informações sobre o Plano das
Obras. Neste domingo, está sendo realizada
ainda, uma pesquisa entre os presentes aos
cultos, solicitando a colaboração de todos,
no sentido de opinaram sobre as prioridades
das obras de sua preferência. Esta pesquisa
contribuirá sobremaneira para o
planejamento das obras. 
O Plano de Obras contempla a execução
dos seguintes principais serviços:

(I) Construção de uma Capela no
Acampamento Vale de Bênçãos – AVB;
(II) Banheiros masculino e feminino do

estacionamento;
(III) Banheiros masculino e feminino da

parte de trás do templo;
(IV) Banheiros masculino e feminino

para a área do Coral;
(V) Cobertura da área de lazer das

crianças;
(VI) Cobertura do estacionamento junto

ao Hall da Cantina e corredor das salas
inferiores;

(VII) Espaço para o depósito e lixo;
(VIII) Elevador para acesso à área do

Coral e sala acima;
(IX) Elevador para o acesso ao

Salão Álvaro Reis no Edifício Simonton;
(X) Fechamento do Hall da Cantina e

reforma do piso;
(XII) Guarita para apoio à segurança

patrimonial;
(XII) Melhoramentos da quadra de

esporte no estacionamento inferior;
(XIII) Reforma do gabinete pastoral;
(XIV) Telhado do Edifício Antô-

nio Trajano.
Caso algum irmão tenha alguma sugestão
adicional a fazer, a Cédula de Pesquisa do
encarte do Boletim disponibiliza esta
possibilidade. 
A expectativa do Conselho é de que todos
entendam a relevância desta iniciativa, para
o bem de nossa Igreja, esperando que todos
possam participar desta Campanha, de
forma maciça e espontânea. Apenas um
lembrete muito importante para todos os
membros: a Igreja possui seus
compromissos regulares que são supridos
pelos dízimos e ofertas de seus membros.
Assim, apela a todos no sentido de fazerem
suas contribuições para esta Campanha, sem
comprometer estes seus compromissos
regulares. Deve ser um esforço adicional por
um período estimado de um ano. 
Venha participar do momento de
Lançamento da Campanha e esclareça todas
as suas dúvidas. Que o Senhor possa
lhe motivar a participar de mais este esforço
de sua Igreja visando ao progresso do
evangelho em nosso meio. 

EBD ADULTO
Neste Domingo (17 Nov) não teremos
EBD Adulto: considerando a convocação
dos membros da Catedral para uma
Asssembleia Geral Extraordinária (AGE),
para as 9 h, neste domingo, as Classes da
EBD Adulto, exceto a Classe
Catecúmenos, excepcionalmente, deixarão
de ministrar a lição prevista. Solicitamos a
todos os alunos que não tiverem aula da
EBD que participem da referida AGE.

Notícias Gerais



Nova Diretoria da UPH 2020
Em reunião plenária do domingo 10, a
UPH elegeu sua diretória para 2020:
Presidente:  Diác. Will Araujo;
Vice-Presidente: Diác. Adeclen Garcia;
1º Secretário: Diác. Mário Sérgio;
2º Secretário: Presb. Carlos Roberto
Soares;
Procurador : Presb. Alcides Lima.
Que Deus abençoe e motive os membros
da UPH no cumprimento de suas funções.

Bazar da Amizade
A Igreja estará reunida no próximo dia 30,
das 10h às 15 horas. Teremos participação
das sociedades internas, do Conselho, Junta
Diaconal, Ecos e Oficina Maria Reis,
momentos de alegria, comunhão, louvor.
Reserve a data e venha passar o dia na Igreja.
Haverá almoço, bolinho de bacalhau,
rosquinha, churrasco, arroz de carreteiro e
muito mais!

20ª Exposição do Curso de Pintura da
SAF- Rio. Dos dias 29 a 01/12, Telas com
técnicas variadas e muita sensibilidade. Você
é nosso convidado especial.
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No 4o com Deus - Chegamos ao Final
“Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel;
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra
no gozo do teu senhor.” (Mateus 25.22)
O espaço e sua imensidão sempre foram
fascinantes e a imaginação ia longe. Quem não
lembra do texto memorável de abertura de uma
série dos anos 60, deverá lembrar de quem o
recitava: James T. Kirk? Era assim: “O espaço, a
fronteira final... Estas são as viagens da nave estelar
Enterprise, em sua missão de cinco anos para explorar
novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações,
audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve.’
Em Jornada nas Estrelas (Star Trek) esse texto
fictício e grandioso não era pra todo mundo:
tratava apenas de um grupo especial: a tripulação
que estaria onde nenhum homem jamais esteve.
Quem engatinha, não tem a capacidade de
andar, correr e muito menos voar
audaciosamente. O texto bíblico fala sobre a
recompensa que Senhor tem para os seus, para
aqueles que desejam voar, estar onde ninguém
esteve antes. Mas para isso é preciso o quê? No
dia 24 Nov às 17h vamos passear pela VIA
LÁCTEA, com a Psicóloga e Escritora
MÁRCIA TORRES, que esteve conosco em
outros eventos. Participe neste final de
temporada do “No 4o com Deus, o melhor lugar
para se estar.”

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: “Jesus em Tua presença”

Jesus, em tua presença
Reunimo-nos aqui,
Contemplamos tua face
E rendemo-nos a ti.
Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai! (Bis)

O véu que separava,
Já não separa mais.
A luz outrora apagada,
Agora brilha,
E cada dia brilha mais.

Só pra te adorar
E fazer teu nome grande,
E te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui! (bis)

“ AQUELE QUE ESTÁ SENTADO NO

TRONO E AO CORDEIRO, SEJA... O
DOMÍNIO PELOS SÉCULOS DOS

SÉCULOS.” AP 5. 13

481 HE - “Oração da Noite”

1. Finda-se este dia
Que meu Pai me deu,
Sombras vespertinas

Cobrem já o céu.
Ó Jesus bendito!
Se comigo estás,
Eu não temo a noite,
Vou dormir em paz.

2. Com pecados hoje
Eu te entristeci,
Mas perdão te peço
Por amor de ti;
Sou teu pequenino,
Livra-me do mal;
Em ti mesmo eu tenho
Proteção real.

3. Guarda o marinheiro
No violento mar
E ao que sofre dores
Queiras confortar.
Ao tentado estende
Tua mão,  Senhor;
Manda ao triste e aflito
O Consolador.

4. Pelos pais e amigos,
Pela santa lei,
Pelo amor divino
Graças te darei.
Ó Jesus! Aceita
Minha petição,
E, seguro durmo
Sem hesitação..

Bênção Apostólica
Triíplice Amém
Poslúdio

Recessional

“O MUNDO AINDA ESTÁ ESPERANDO PARA VER O
QUE DEUS FARIA COM UM SER QUE SE DEDICASSE

INTEIRAMENTE AO SEU SERVIÇO.”
JOHN KNOX

Liturgia



Sociedade Internas

Junta Diaconal

Escala de Plantão Diaconal: 
Dom 17 Nov 19 -  Equipe B: 
Leandro Trindade, Fernando Toledo,
Adolfo Correia, Carlos Candido, Rodrigo
Nobre, Rosibeti Silva, Thiago Castilho, 
Thiago Castilho (Púlpito 8h),
João Luiz (Púlpito 10h30), e
Luiz Henrique (Púlpito 19h). 
Qui 21Nov19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe! 

Próxima semana:
Dom 24 Nov 19 -  Equipe C: 
Adeclen Santos, Elizabeth Sabino, Amália
Maria, Charles Mattos, Paulo Freitas,
Roberto Azeredo, Willians Araújo, 
Filipe Agum (Púlpito 8h),
Jorge Camacho (Púlpito 10h30), e
Leonardo Trindade (Púlpito 19h).  
Qui 21 Nov 19 – Culto Vida e Fé - Todos
da equipe!

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

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. 

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!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Dorcas   reunião hoje, às 16h30, sala
da SAF.

Deptº Eunice- reunião hoje, às 17h, sala
da  Rampa.

Deptº Ebénezer–reunião   dia 21, 5ª -feira,
às14h30 na Igreja.

Deptº Helen Simonton- reunião dia 21,
5ª feira, às 14h.30 na Igreja.

Deptº Maria Reis–  reunião dia 21,  5ª feira,
às 14h.30 na igreja.

Deptº Ruth Pinho-  dia 23, sábado, 15h
na casa  de Patricia Galrão.

Jejum e Oração – dia 19, 3ª feira, às 8h.
Venha orar.

ECCC
Encontro de Casais Com Cristo

Última Reunião de Testemunho e
Oração do ano – No dia 12 de novembro,

Liturgia

“HABITE RICAMENTE EM VÓS A

PALAVRA DE CRISTO.” CL 3.16

Leitura Bíblica:  Jo 21-15-23 – Presb. Ruy
Coelho

Coral Canuto Regis

Tema:
“A Tríplice Reafirmação de Amor”

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

 “ ...EIS O CORDEIRO DE DEUS QUE

TIRA O PECADO DO MUNDO.” JO 1.29

Leitura Uníssona: “Por isso, aquele que
comer o pão ou beber o cálice do
Senhor, indignamente, será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice; pois quem come e
bebe sem discernir o corpo, come e bebe
juízo para si.” (I Co 11.27-29)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“...PORQUE FOSTE MORTO E COM O

TEU SANGUE COMPRASTE PARA DEUS OS

QUE PROCEDEM DE TODA A TRIBO,
LÍNGUA, POVO E NAÇÃO...” AP 5.9

CEIA DO SENHOR

MINISTRAÇÃO DO PÃO

251 HNC – “Pão da Vida.”

Bendito seja sempre o Cordeiro

1. De todas as tribos,
Povos e raças
Muitos virão te louvar.
De tantas culturas,
línguas e nações,
No tempo e no espaço
Virão te adorar!

Bendito seja sempre o Cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome
Cristo Jesus, presente aqui.

2. Remidos, comprados,
Grande multidão,
Muitos virão te louvar.
Povo escolhido,
Teu reino e nações,
No tempo e no espaço
Virão te adorar.

3. E a nós só nos cabe
Tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos
Queremos consagrar,
E a vida no Teu altar
Pra Teu louvor!

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 seu amor sem par
O fez na cruz seu sangue derramar.



Sociedade Internas

passado finalizamos as reuniões de
Testemunho e Oração em 2019. Ao longo
do ano fomos ministrados por diversos
casais que compartilharam suas experiências
com Deus e estivemos clamando uns pelos
outros, sabendo que para um bom
casamento e um agradável e abençoado
relacionamento familiar, precisamos de uma
boa base firmada na Palavra do Senhor e
na oração. Em 2020 tem muito mais!

Bazar da Amizade – está previsto para
sábado, 30/11, de 10h às 15h, e o ECCC
ficará com a barraca do bolinho de bacalhau
e da rosquinha. Convidamos nossos irmãos
Encontreiros a participarem desta festa de
comunhão cristã, e a ajudar nos trabalhos
da nossa tradicional barraca.

Agenda 2019 encerrando – Nossa agenda
deste ano está quase finalizando. Dia 26 de
Novembro: última Reunião Mensal; dia 1º
de Dezembro: Cantata de Natal (Coral
Edineia Bastos); dia 3 Dezembro: Reunião
de Oração e Gratidão pelas Bênçãos
recebidas. Dia 7 de Dezembro:
Confraternização de Final de Ano. Não
fique de fora, Participe!

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, esta
semana, desejando que as bênçãos de Deus
sejam derramadas sobre cada família. O
amor de um homem por uma mulher é
muito mais profundo e verdadeiro quando
Deus acontece primeiro na vida do casal.
Convidamos os aniversariantes de bodas e
natalício de Novembro a estarem conosco
para um momento de oração na Reunião
Mensal do próximo dia 26 Novembro
(terça-feira).

ESPERANÇA EM
TEMPO DE CRISE

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

(Tema do Ano)

OÁSIS

30 anos do Movimento Oásis!! É tempo
de gratidão!! “O louvor, e a glória, e a
sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e
o poder, e a força sejam ao nosso Deus,
pelos séculos dos séculos. Amém!” Ap 7:11
Graças damos a Deus pois o Senhor realizou
sonhos! Reserve o dia 24/11, às 19h, para
juntos agradecermos a Deus por 30 anos
de bênçãos na vida do Movimento Oásis.
Você é nosso convidado especial!!! Venha
alegrar-se conosco!

Reunião de oração: “Compassivo e justo
é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.”
Sl 116:5 . Venha agradecer a Deus por todas
as bencãos recebidas! Todas as segundas
feira às 18:30h, nos reunimos para  oração.
Venha e coloque tudo no altar do Senhor,
pois Ele é fiel! Não falte!!

Ensaio do Grupo de louvor:  Toda  Quarta
– feira, às 17h , no templo, estamos reunidos,
com o regente Ilen Vargas, para
aprendermos hinos de louvor ao Senhor.
Você está só? Integre-se!!

UPH
União Presbiteriana de Homens

Devocional: hoje tem reunião devocional
da UPH! Não perca! O Pb. Roberto
Marinho será o pregador desta tarde. Sala
Pb. Miguel dos Santos, 17h30.  

Reunião plenária: aconteceu no domingo
passado nossa tão aguardada Reunião

Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio

“DIGNO É O CORDEIRO QUE FOI

MORTO DE RECEBER... HONRA, E
GLÓRIA, E LOUVOR.” AP 5.11

Litania de Adoração:
Dirigente: “O que era desde o princípio, o

que temos ouvido, o que temos visto com
os nossos próprios olhos, o que
contemplamos, e as nossas mãos
apalparam, com respeito ao Verbo da
vida.” (I Jo 1.1)

Presbíteros: “E a vida se manifestou, e nós
a temos visto, e dela damos testemunho,
e vo-la anunciamos, a vida eterna, a qual
estava com o Pai e nos foi manifestada.”
( I Jo 1.2)

Mulheres: “o que temos visto e ouvido
anunciamos também a vós outros, para
que vós, igualmente, mantenhais
comunhão conosco. Ora, a nossa
comunhão é com o Pai e com seu Filho,
Jesus Cristo..” (I Jo 1.3)

Homens: “Ora, àquele que é poderoso
para vos confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério
guardado em silêncio nos tempos
eternos.”(Rm 16.25)

Coral: “E que, agora, se tornou manifesto
e foi dado a conhecer por meio das
Escrituras proféticas, segundo o
mandamento do Deus eterno, para a
obediência por fé, entre todas as nações.”
(Rm 16.26)

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27)

47 HNC – “ Louvor e Glória.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

 “DEUS PROVERÁ PARA SI...
O CORDEIRO... GN 22.8”

Leitura Uníssona:  “.Bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da
sinceridade te agradas; eu também, na
sinceridade de meu coração, dei
voluntariamente todas estas coisas; acabo
de ver com alegria que o teu povo, que
se acha aqui, te faz ofertas
voluntariamente. Então, disse Davi a toda
a congregação: Agora, louvai o
SENHOR, vosso Deus. Então, toda a
congregação louvou ao SENHOR, Deus
de seus pais; todos inclinaram a cabeça,
adoraram o SENHOR e se prostraram
perante o rei.” (I Cr 29.17 e 20).

61 HNC – “ Ações de Graças”

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. Luiz
Henrique

Pastorais



Plenária. Foi uma reunião tranquila, com a
palavra devocional feita pelo nosso querido
Rev. Renato Porpino, que também presidiu
o momento da eleição. A nova diretoria da
UPH-Rio eleita para o ano de 2020 ficou
assim constituída:

Presidente:  Diác. Will Araujo;
Vice-Presidente: Diác. Adeclen Garcia;
1º Secretário: Diác. Mário Sérgio;
2º Secretário: Presb. Carlos Roberto Soares;
Procurador: Presb. Alcides Lima.
Que Deus abençoe e motive os menbros
da UPH no Cumprimento de suas funções.

Além da eleição da nova diretoria,
tivemos a recepção de 3 novos
sócios: César Roberto Feitosa de
Mello, Thiago Henrique de Souza Andrade
e Thiago Martins de Paula. Sejam muito
bem-vindos à nossa sociedade, queridos
irmãos!

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.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

NESTE DOMINGO - Às 9h teremos
nossa EBA, então tome um café reforçado

e não se atrase! É às 17:30h, teremos nossa
devocional, traga um amigo!

ELEIÇÃO DIRETORIA 2020 - No dia
24/12 estaremos reunido para eleger nossos
novos líderes da UPA para o ano que vem.
Pedimos à Igreja que esteja em oração para
que inspire nosso eleitores, a fim de que seja
feita somente a vontade de Deus.

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

ECOS DA CATEDRAL

“Ora, àquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, segundo o poder
que opera em nós,” Efésios 3:20

Pudemos ver isso, no domingo passado.
Mesmo os corações mais otimistas, não
poderiam imaginar os “ECOS enchendo
nosso templo”, para agradecer. 

Nossos pequenos grupos são renovo
semanal. Deus sabe de nossas necessidades.
Ele sabe que precisamos aprender mais
sobre Ele e sobre próximo. Ainda temos
tempo para receber você.

Nossos contatos
são; ecos@catedralrio.org.br 

Telefone: 98193.9584 

Sociedade InternasLiturgia

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: não
andeis ansiosos pela vossa vida, quanto
ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis
de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as
vestes? Observai as aves do céu: não
semeiam, não colhem, nem ajuntam em
celeiros; contudo, vosso Pai celeste as
sustenta. Porventura, não valeis vós
muito mais do que as aves? Ora, se Deus
veste assim a erva do campo, que hoje
existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de
pequena fé? buscai, pois, em primeiro
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas...”
(Mt  6. 25, 26, 30, 33)

172 HNC – “ Chuvas de Bênçãos.”

Oração de Consagração: Diác. João Luiz
Lemos

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Dirigente: “Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra...” (II Cr 7.14)

Congregação: “Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar.” (II Cr 7.15)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

HINO DO MÊS:
151 HNC – “O Bom Pastor.”

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica: Presbítero Roberto Marinho

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rer. Renato Porpino

“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,
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!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Recessional

“OS CRISTÃOS MORREM PARA VIVER.” DWIGHT MOODY



Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio

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

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

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

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

 11 HNC – “Trindade Santíssima.”
1ª e 2ª Estrofes

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

164 HNC – “Nome Precioso.”
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Consagração:  Diác. Thiago
Castilho

Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA

ORAÇÃO...” SL 55.1

Motivos de Oração
Solo: Jonas de Souza
Oração Silênciosa
Oração Pastoral

“DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA QUE

EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS DA TUA

LEI...” SL 119.18

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Correia
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

“...A GRAÇA SEJA CONVOSCO.” CL 4.18

Cântico: “Não vou ficar Sozinho”

Não vou ficar sozinho,
Agora sou feliz
Com Cristo no meu coração.
Ele é meu grande amigo,
Não temo o perigo
Com Cristo no meu coração!

Ah ! Eu sou feliz !
Agora vou cantar,
Pois contente estou,
Com meu Salvador,

Feliz agora então eu viverei!

Jesus há muito tempo,
Morreu em uma cruz,
Morreu só  para nos salvar.
Seu sangue derramou,
Lavando os meus pecados,
E desta forma agora salvo estou.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

AGE
Assembleia Geral

Extraordinária

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um

cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras. Cantai ao SENHOR, bendizei
o seu nome; proclamai a sua salvação,
dia após dia.” (Sl 96.1-2)

Mulheres: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.Porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível mais que
todos os deuses.” ( Sl 96.3-4)

Homens:  “Tributai ao SENHOR, ó
famílias dos povos, tributai ao
SENHOR glória e força.” ( Sl 96.7)

Coral: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios.”  (Sl 96.8)

Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da
sua santidade; tremei diante dele, todas
as terras.” (Sl 96.9)

132  HE - Louvores a Deus

1. Louvores a Deus,
Mui sinceros louvores,
Tributa a minha alma
Com grande fervor;
Só tu és a fonte de graça e favores,
Divina promessa,
Recursos de amor.

2. Louvar-te, Senhor,
Meu desejo constante,
Meus votos ardentes,
Empenho sem par;
Louvar-te na vida,
No lar ou distante,
Sozinho, ou na Igreja, por todo lugar.

3. Aceita, Senhor,
A expressão de minh’alma,
Tributo de graças,
Pois tudo me dás:
Nos dias de lutas,
Nas horas de calma,
Contigo, Senhor,
Tenho a bênção da paz.

4. Não cesse em meus lábios
O canto sincero.
De gratos louvores,
Tributo leal;
Vencer a jornada
Contigo eu espero,
Por bênção divina,
Favor paternal.

Cântico: “Aclame ao Senhor”

Meu Jesus, Salvador,
Outro igual não há.
Todos os dias eu louvarei
As maravilhas de teu amor.

Consolo, Abrigo, refúgio e força,
É o Senhor!
Com todo  meu ser,
Com tudo o que há
Sempre te adorarei!

Aclame ao Senhor toda Terra e cantemos:
Poder, majestade e louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som do Teu nome.

Alegre Te louvo
Por Teus grandes feitos,
Firmado estarei,
Sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas
Pra Mim!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis


