
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.

AGE - Assembleia Geral Extraordinária.
No uso de suas atribuições e com fulcro no
Artigo 83, alínea “a” e Artigo 9º alínea “e” da
CI/IPB, o Conselho da IPRJ convoca a Igreja
para se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária no dia 17/11/2019 (domingo),
a partir das 9h, para pronunciar-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 sua manutenção. (b)
Autorizar que os recursos provenientes desta
venda, sejam geridos pelo Conselho para
investimento em projetos e ministérios
constantes das atividades de interesse da igreja.

Convocação de Assembléia Geral
Extraordinária.
O Conselho convocação à Igreja para reunir-
se em AGE “Para Aprovação do Estatuto
da IPRJ”: Em primeira convoação, dia 21
de novembro de 2019, (Quinta-Feira), às 19
horas; o encerramento dar-se-à às 21 horas.
Em segunda Convocação, dia 5 de
desembro de 2019, (Quinta-Feira), às 19
horas. Você, membro da Igreja, ponha na
agenda e compareça!

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na próxima
quarta-feira, dia 06 de novembro, às 18
horas, com a seguinte pauta:

1. Eleição da mesa do Conselho para o
exercício de 2020;

2. Analisar a Regularidade do processo
de eleição de diáconos;

3. Recepção de novos membros.
Pastores e Presbíteros estão convocados, e
a Igreja, que é adminstrada pelo Conselho,
Adminitrada é  convidada a orar por seus
líderes espirituais!

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 19:30 h. O término da assembleia
dar-se-á no final do culto vespertino, às 21
horas. Ore pelos candidatos indicados e
peça orientação a Deus para votar naqueles
que Deus já escolheu. Eleição é obra de
Deus!
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Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est

“Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est”, de autoria do reformado holandês
Gisbertus Voetius (1589-1676), à época do Sínodo de Dort (1618-1619). Este slogan, que pode ser
traduzido como “A Igreja é reformada e está sempre se reformando”, tem sido interpretado como
se Voetius estivesse dizendo que uma característica da Igreja Reformada é que ela está sempre
mudando. Porém, é muito difícil imaginar que Voetius tivesse usado este lema para encorajar a
abertura da Igreja para novas ideias. Voetius estava tentando qualificar o argumento de que a Igreja
deveria estar aberta para receber novas luzes sobre pontos que pareciam imutáveis. Voetius não
negou o princípio da reforma constante, mas destacou que o alvo era sempre retornar às Escrituras,
que tinham sido a base da Reforma. Reformar é necessário, porém, é necessário entender que essa
reforma não é a modernização do conteúdo da fé, mas sim restauração do entendimento de que
faz-se necessário voltar à Palavra, extraindo dela aquilo que de fato ela ensina.  É certo que há
muitas interpretações para essa frase, mas quero elaborar algumas reflexões a respeito de sua
significação.
1. Quando a igreja pensa que pode produzir para si a reforma, ela precisa ser reformada.
2. Quando a igreja vive uma firmeza doutrinária, mas produz uma ortodoxia fria, sem fervor, sem

paixão, sem amor a Cristo, ela precisa ser reformada.
3. Quando a igreja vive um frenesi de misticismos idólatras nos quais a palavra humana e os

sentimentos humanos se sobrepõem às evidentes verdades bíblicas, a igreja precisa ser reformada.
4. Quando a igreja vive em busca da prosperidade material, do dinheiro e não prega mais o

arrependimento, a fé, a santificação, a volta de Cristo, os novos céus e nova terra... Quando a
ênfase da mensagem está no dinheiro e na prosperidade financeira, a igreja precisa ser reformada.

5.Quando a igreja vive apenas voltada para a religião, para a religiosidade vazia e para o legalismo,
em que os indivíduos presentes são apenas consumidores de cultos, de produtos e de programas
religiosos sem piedade verdadeira e sem buscar a santificação, a igreja precisa ser reformada.

6. Quando a igreja vive apenas na força da sua carne e se firma em seus diplomas, seus cursos, seus
milhares de fiéis, seu orçamento grande, sua ampla estrutura administrativa, etc. sem aquela
humildade cristã e sem a dependência da capacitação do Espírito Santo, ela precisa ser reformada.

7. Quando a igreja mundaniza-se em suas práticas conciliares, em suas tomadas de decisões, em sua
maneira de usar o dinheiro, em sua conduta nos negócios, na política, no lar, na escola, na prática
da ética e na conduta sexual, a igreja precisa ser reformada.

8. Quando a igreja precisa de restauração no seu compromisso pessoal com o estudo da Palavra de
Deus, no amor e na comunhão, ela precisa ser reformada.

A igreja precisa ser reformada em seu amor às Sagradas Escrituras, ao Senhor Jesus, às
missões, aos que sofrem... e enfatizar as grandes doutrinas da graça: Sola Scriptura, Sola Fide, Solus
Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Sejamos, portanto, a cada dia, Reformados pelo Senhor!

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja



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 Espirituais 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.

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 08:00 h ( oito horas ), para receberem
instruções de votação. 

Recepção de Novos Membros
Os candidatos à membresia da Catedral
Presbiteriana do Rio, que procedem de
outra religião ou denominação, precisam
ter feito ou está fazendo o curso
preparatório na EBD; ter certeza da sua
salvação pela fé em Cristo; ter bom
testemunho Cristão; vida civil regularizada;
participar assiduamente dos cultos e
atividades da Igreja, há, pelo menos, seis
meses. Se procede de Igreja Presbiteriana
do Brasil, não precisa fazer a classe. Devem
comparecer à reunião do Conselho na
próxima quarta-feira, dia 6, às 19 horas, para
preenchimento de ficha, participar do jantar
e da recepção oficial pelo Conselho da Igreja.
A festa da colheita será no domingo, dia 10
de novembro, às 10:30h, no culto matutino,
que é o ato litúrgico da recepção de novos
menbros. Se você já é membro da Igreja de
Cristo, torne-se, também, membro da
Catedral Presbiteriana! Há um lugar para
você entre nós! Ocupe-o!

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!
 
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.  Estaremos recebendo
as caixas até o dia 24 de novembro para
organização das entregas receberemos nos
momentos das marchas nos cultos.Participe!
Será  bênção!

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! 

EBD ADULTO – BREVE PERFIL
DE NOSSAS CLASSES
4ª Reunião com Professores e
Secretários das Classes da EBD Adulto:
aconteceu no último domingo (27 de
outubro), e agradecemos a participação dos
Professores e Secretários de cada Classe da
EBD Adulto que puderam comparecer, a
fim de ajustarmos a coordenação das
atividades nas Classes e a programação do
próximo ano. Aproveitamos a
oportunidade também para receber
sugestões e observações sobre o trabalho
até agora desenvolvido na EBD Adulto.
Aos professores das Classes que ficaram de
definir os temas, solicitamos que enviem até
10 Nov. 19, para a Superintendência da
EBD, pelo endereço eletrônico
<ebd@catedralrio.org.br>.

Almoço dos professores e Secretários
das Classes da EBD – ocorreu ontem,
sábado, dia 2 de novembro, o tradicional
almoço oferecido pelo Ministério de
Educação Cristã (MEC), em comemoração
ao Dia da Escola Bíblica Dominical e dia
do professor. Foi um momento de
confraternização com nossos professores e
secretários das diversas classes da EBD.
“Porque Deus não é injusto, para se esquecer da
vossa obra, e do amor que para com o seu nome
mostrastes, porquanto servistes aos santos, e ainda
os servis.” (Hb 6:10)

Novo Endereço
Davi e Eucimara, agora já instalados na
cidade de Taubaté - SP, enviam seu novo
endereço à Igreja: Rua Sílvio Jordão de
Farias Vargas Filho, 701 – Jardim Continental
II - Taubaté – SP. Aproveitam para
agradecer o carinho recebido dos irmãos
durante o processo da mudança do Rio de
Janeiro.



Sociedade Internas

JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal: 
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! 

Próxima semana:
Dom 10 Nov. 19 -  Equipe A: 
Mário Sérgio, Sérgio Branco, Jerson Neto,
João Henrique, João Márcio, José Arteiro,
José Vinícius, Luiz Cláudio 
Marcelo Freitas (Púlpito 8h),
Rejane Queiroz (Púlpito 10h30), e
Walter Cascardo (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
amanhã dia 04/11/2019, às 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

Reunião Plenária - dia 7, às 14h30,
convoca para eleição da nova diretoria para
2020, e em segunda convocação, às 15:00h.
Você que é sócia esteja em oração e
compareça para votar.
Fique atenta e participe ! As atividades
da SAF durante o mês de Novembro!

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)

Próxima Reunião de Testemunho e
Oração – 12 de novembro: vai ocorrer na
próxima 3ª feira e contaremos com a
presença do casal Elaine e Alan ,
compartilhando as Bênçãos do Senhor, em
meios às circunstâncias da vida. Invista em
seu casamento e na sua família!

Convocação para Eleição 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

Sociedade Internas

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
quórum 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. Convidamos os
aniversariantes de Novembro a estarem
conosco para um momento de oração na
Reunião Mensal do próximo dia 26
Novembro (terça-feira).

MOVIMENTO OÁSIS

Convocação para a eleição da diretoria
de 2019: Você, oasiano, está convocado para
no domingo 10/11/2019 , às 16h, participar
da  eleição da diretoria para o exercício de
2020 . Você não pode faltar!

30 anos do Movimento Oásis: Culto de
Ação de Graças:  Reserve o dia 24/11 às
19h para juntos agradecermos  a Deus por
30anos de bênçãos na vida do Movimento
Oásis. Você é nosso convidado especial!!!
Venha alegrar-se conosco!

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 Toda segunda feira, às
18:30h, nos reunimos para oração. Venha e
coloque-se no altar do Senhor, pois Ele é
fiel! Não falte!!

Ensaio do Grupo de louvor:  Toda
Quarta – feira, às 17h , estaremos ensaiando
novos hinos para louvarmos ao Senhor com
alegria. Não falte!
Hoje temos Bazar: Obrigada pela sua
colaboração e orações. Estamos realizando
hoje o nosso último bazar de 2019. Venha e
participe!

Atenção! 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 h e retornará
às 17 h. Check in às 07h  Desfrutaremos de
momentos alegres com nossos irmãos, e em
comunhão com o Senhor.  Não se atrase!!

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

DEVOCIONAL- Neste domingo, às
17:30h, teremos nossa devocional. E quem
nos trará a mensagem será nosso irmão
Miguel Camboim. 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 inspire nosso eleitores,
a fim de que seja feita somente a vontade
de Deus.

EBA- Escola Bíblia 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- 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 as terças-feiras
na Tijuca. Quer saber mais? Venha participar
da devocional que passaremos as
informações.

UPH
União Presbiteriana de Homens

Oração: hoje tem reunião de oração! Não
perca! Vamos orar uns pelos outros e pela
eleição da nova diretoria da UPH-Rio. Sala
da UPH, às 18h.

Reunião plenária: domingo que vem é a
nossa tão anunciada Reunião Plenária da
UPH-Rio. 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

Novembro! Isso mesmo, estamos em
novembro....”até aqui nos ajudou o Senhor.”
Só podemos contar as bênçãos. Ao longo
desses 11 meses, nossa mudança é notória,
pois aprendemos mais sobre Deus e seus
planos, sobre nossos irmãos e sobre nós
mesmos. Ainda dá tempo para
experimentar. É só visitar um dos nossos
pequenos grupos. Como? Nossos contatos
são:   Telefone - 98193.9584   E-mail -
 ecos@catedralrio.org.br

Culto Devocional
 - 8h -

Liturgia

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

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Cantai ao SENHOR um

cântico novo, cantai ao SENHOR, todas
as terras.” (Sl 96.1)

Congregação: “Cantai ao SENHOR,
bendizei o seu nome; proclamai a sua
salvação, dia após daia.” (Sl 96.2)

Dirigente: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Sl 96.3)

Todos: “Porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível mais
que todos os deuses.”  (Sl 96.4)

 104 HNC – “Linda Melodia.”

Oração de Adoração

“... E SEDE AGRADECIDOS.” CL 3.15

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

Cântico: “Oferta de amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.!

Oração de Consagração:  Diác. Tiago
Trindade

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. Luiz Monteiro
Coral Simonton
Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha

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

Cântico: “Algemado por um peso”

1- Algemado por um peso,
Oh ! quão triste eu andei.
Até sentir a mão de Cristo;
Não sou  mais como eu era, eu sei.

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu meu coração!

Livrou-me da escuridão,
Quando o Senhor Jesus me tocou .

2- Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor;
Tenho achado paz e vida,
Pra sempre cantarei em seu louvor.!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Blíblica Dominical



Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

“ADORAÇÃO E LOUVOR”.

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Tende em vós o mesmo

sentimento que houve também em Cristo
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de
Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus”. (Fp 2. 5-6)

Mulheres: “Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens; e, reconhecido
em figura humana.”(Fp 2. 7)

Homens A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até à morte e
morte de cruz.”(Fp 2. 8).

Coral: “Pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira e lhe deu o nome que está
acima de todo nome.” (Fp 2.9)

Todos: “Para que ao nome de Jesus se
dobre todo joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra, 11 e toda língua
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para
glória de Deus Pai.” (Fp 2. 10 - 11)

52 HNC – “Glória e Coroação.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO”

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco pouco também ceifará;
e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem
dá com alegria. Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que,

tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra...”
(II Co 9.,7,8)

33 HNC – “Maravilhas Divinas.”

79 HNC – “Glória ao Salvador.”

Oração de Consagração: Diác. George
Washington

Pastorais

“EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO”

Leitura Bíblica:   - Presbítero Maurício
Buraseska
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

“CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO”

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus,
o Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; antes, foi ele tentado em todas
as coisas, à nossa semelhança, mas sem
pecado.  Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna...” (Hb 4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“CEIA DO SENHOR”.

Ministração do Pão:

105 HNC – “A Certeza do Crente.”

Liturgia

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo”

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

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

Ministração do Vinho:

88 HNC – “Amor Perene.”

Cântico: “Cristo Levou Sobre Si”

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre
ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si as nossas maldições,

Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Seu sangue derramou para nos resgatar
das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.

Jesus, Pão da Vida;
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz,

 Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel;
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida,
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração,
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

“DEDICAÇÃO E ENVIO.”

Cântico: “Aliança”

Como é precioso, irmão,
Estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado,
Andarmos com Jesus.
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança do Senhor
Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras
Em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!

Eu sou um com você
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Liturgia

Culto Vespertino
 - 19h -

“ADORAÇÃO AO DEUS ONIPOTENTE.”

Prelúdio: Santo Deus

Quando entro em Tua presença
E contemplo a Tua glória,
Me esvazio e me prostro aos Teus pés.

Os Teus olhos me consomem 
Com Teu infinito amor,
Teu perdão me restaurou pra o Teu louvor.

Santo Deus!
Santo Deus!
Tua glória enche a minha vida 
E transforma o meu viver.

Santo Deus!
Santo Deus!
Não há outro igual a Ti, Senhor!
Tu és digno de louvor,
Santo é o Senhor!

Convite à  Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do

SENHOR; louvai-o, servos do
SENHOR..”(Sl 135.1).

Congregação: “Vós que assistis na Casa do
SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.”  (Sl 135.2)

Dirigente: “Louvai ao SENHOR, porque
o SENHOR é bom; cantai louvores ao
seu nome, porque é agradável.” (Sl 135.3)

Congregação: “Render-te-ei graças,
SENHOR, de todo o meu coração; na
presença dos poderosos te cantarei
louvores.” (Sl 138.1)

Todos: “Prostrar-me-ei para o teu santo
templo e louvarei o teu nome, por causa
da tua misericórdia e da tua verdade, pois
magnificaste acima de tudo o teu nome
e a tua palavra.” (Sl 138.2)

Cântico: Ao único

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal, invisível mas real,
A Ele ministramos o louvor.

Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a Ti.

Cântico: Louvemos ao Senhor

Louvemos ao Senhor! (2x)
Adoremos no Seu santo monte,
Nosso amado Pai
Seu nome é santo!

Louvamos ao Senhor,
Pois Seu nome é santo!

Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor.
Excelso, Supremo e mui digno de louvor! 

Hosana, Hosana,
Hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida,
O motivo do louvor
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte,
Pra vivermos Sua vida,
Nos trouxe grande salvação.

Oração de Adoração

 “CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR”

Leitura Uníssona:  “Que darei ao
SENHOR por todos os seus benefícios
para comigo? Honra ao SENHOR com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares.”

Liturgia

Cântico: Meu melhor

Meu melhor a Ti eu darei
Pois dono de nada sou.
Não importa o amanhã
Se o futuro é somente Teu.

Minha motivação é saber
Que nada me faltará,
Pois eu sei que o meu Deus
Em tudo me suprirá.

O meu coração se enche de gratidão
Pela Tua fidelidade,
Por saber que as janelas dos céus estão
abertas
Para que em minha vida venha maior
provisão.
O gafanhoto não tocará
Em nenhuma porção do que o Senhor
preparou
Para ser a minha herança.

Sobre a minha cabeça existem bênçãos
Muito mais além do que eu possa
imaginar.
Mas estou certo que os meus celeiros
Serão fartos do melhor dos frutos desta
terra.

Oração de Consagração: Aux. de Diac.
Iracema Ferreira

Pastorais

“CONTRIÇÃO COM O DEUS ONIPRESENTE.”

Leitura Uníssona:  “Confia no
SENHOR e faze o bem; habita na terra
e alimenta-te da verdade. Agrada-te do
SENHOR, e ele satisfará os desejos do
teu coração. Entrega o teu caminho ao
SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.”

Motivos de Oração

Cântico: Tua é a glória

Tua é a glória e o poder,
Tu és pra sempre Rei.
Honra e majestade estão
Diante do Senhor.
Não existe nenhum Deus que seja
Digno como Tu.
Nada vai me separar de Ti
Tu és a própria vida em mim.

Não deixarei de Te louvar,
Não deixarei de Te buscar.
És a razão da minha vida,
Vivo pra Te exaltar.

Não deixarei de Te louvar,
Não deixarei de Te buscar,
És a razão da minha vida,
Vivo pra Te adorar.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO DEUS

SANTO.”

Leitura Bíblica:  - Lucas 22.54-62 –
Presbítero Newton Alvarez

Cântico:  É de coração

Como descrever, como explicar
O amor que vai de leste a oeste
E nunca mais vai terminar.

Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

É de coração tudo o que eu disser
Num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem
Como é grande a minha gratidão,
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor,
É de coração!



Não vou esquecer, não vou desprezar.
O amor que Tu me revelaste ali

Pra me resgatar
Tu me conheces bem
E sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.

Tema: “Antes que o Galo Cante...”
Mensagem:  Rev. Isaías Cavalcanti

“DEDICAÇÃO AO DEUS SANTO.”

Cântico: 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.

Ô, ô, ô... Tu és santo, ó Senhor.
Ô, ô, ô... Tu és digno de louvor.

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

Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Jesus é o centro
Jesus é o centro de tudo o que há (2x)
O início e o fim
Desde a eternidade tudo é sobre Jesus
Jesus

Nada mais importa, nada se compara a Ti
Jesus, Tu és o centro 
E tudo aponta para Ti
Jesus

Jesus é o centro de todo o meu ser
Jesus é o centro de todo o meu ser
Meu ínicio, meio e fim
Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus
Jesus

Nada mais importa, nada se compara a
Ti
Jesus, Tu és o centro 
E tudo aponta para Ti
Jesus

Que em meu coração
Cristo seja o centro
E todo o meu ser mostre quem Tu és

Jesus é o centro de Sua igreja
Jesus é o centro de Sua igreja
Um dia Ele virá
Como igreja vou me encontrar com Jesus
Jesus

Recessional

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

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 04:    Salmo 28:6-9
Terça-feira 05:   Salmo 67
Quarta-feira 06:    Lucas 1:5-17
Quinta-feira 07:   Rute 4:13-17

Aniversário de Nascimento
Hoje:  Carla Ribeiro Tavares, Cleuza Rodrigues Pinheiro, Luciano Daniel de Souza, Marlene
Paredes da S. Marques, Valmy Gripp Couto.
Seg 04: Enisio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz de Oliveira, Samuel Gonçalves
Dias Júnior, Zenilda de Souza Tardin.
Ter 05: Fabiana Leite Rabello Mariano, Presb. Getro Ferreira da Cunha, Lídia da Silva
Menezes, Luiz Fernando Dias Macedo, Thiago Martins de Paula.
Qua 06: Aline Salvaterra Magalhães, Cristiana da Rocha Carvalho, Dolores Targino Marques,
João Cardoso, Mathilde Belon de Azevedo.
Qui 07: Adriana da Silva Alves, Carolina de Carvalho Silva Pinto, Denise Mateus Tenney,
Gessy José da Silva, Gisele Gomes de Jesus, Maria Eduarda de Assunção Mesquita, Maria
Salete de Carvalho Costa, Priscila Cristina Ferreira de Sá, Diác. Thiago Castilho Moreira
Silva, Viviane do Carmo Bittencourt.
Sex 08: Adilson Pedro Quimba, Gabriel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos, Jorge Antonio
Bonfim de Camargo, Samuel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos.
Sáb 09: Alita Costa Martins, Keler Cristina de Figueiredo Silva, Maria Augusta Alves.

Aniversário De Casamento
Seg 04: Ana Amélia Thiers de Azambuja e Carlos Eduardo De Azambuja,
Karen Salazar Livio Marotta e Marcelo Donato Dos Santos Marotta.
Ter 05: Silvana Cardoso Vieira Couto e Marcelo Ferreira Vieira Couto, Catharine Pinto de
Apocalypses Cordeiro e Edécio Nogueira Cordeiro Filho.
Qua 06: Rosane Perez Faillace e Humberto Faillace Neto, Maurício Ricardo Pinho Gomes
e Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes.
Qui 07: Alexandre Tadeu Jorge de Mattos e Cláudia Maria Lopes De Mattos.
Sex 08: Iran Borges e Tânia Cristina Paiva Borges.
Sáb 09: Marilena Machado de Souza e João Guerra de Souza, Diác. Ricardo Candido
Bezerra e Leila Barros Candido Bezerra, Genildo Gandra Lourenço e Maria José Rufino
Lourenço, Cristóvão Joaquim da Silva e Norma Gomes sa Silva.

Sexta-feira 08:     Salmo 141
Sábado 09:   Apocalipse 22:1-5
Domingo 10:   2 Coríntios 1:3-7



ESCALA DE PREGAÇÃO

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

ESCALA DE PRESBÍTEROS

Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Olympio Bezerra; 10h30min: Presb. Paulo Raposo; 19 horas:
Presb. Renan Jardim

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

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

Escravos do Desânimo
No evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 9, é relatada a cura que Jesus operou

sobre um homem que, há 38 anos, se encontrava paralítico, e se deitava próximo ao tanque de
Betesda, na cidade de Jerusalém. À época, se acreditava haver um anjo que, de tempos em
tempos, tocava as águas do tanque, agitando-as, e o primeiro que mergulhasse nas águas
agitadas seria curado de qualquer enfermidade. Não é por outra razão que ao redor do
tanque jazia uma multidão de enfermos, aguardando uma oportunidade de cura, dentre os
quais o paralítico se encontrava há quase quatro décadas.

A abordagem de Jesus a ele se mostra, contudo, intrigante. O Senhor se aproxima e,
sabendo que o homem estava assim há muito tempo, pergunta se ele quer ser curado. Ora, a
princípio esta pergunta pode parecer absolutamente prescindível. Afinal, qualquer ser humano
que vivesse por 38 anos a angústia da paralisia carregaria em seu âmago o mais profundo
desejo de se ver curado. A resposta positiva à pergunta feita por Jesus mostra-se, portanto,
absolutamente óbvia.

Não é esta, todavia, a resposta proferida pelo homem enfermo. O versículo 7 do
referido texto nos relata que, quando questionado por Jesus se queria ser curado, mesmo
sabendo estar face a face com o filho do Deus Altíssimo (uma vez que ele se refere a Jesus
como “Senhor”), o homem, absolutamente tomado pelo desânimo, não compreendeu a oferta
de cura que acabara de receber. Apenas lamenta-se, afirmando que não há ninguém para
lançá-lo às águas do tanque, quando estas se agitam.

E quantas vezes nós também nos deixamos tomar pelas circunstâncias que há tanto
tempo nos atormentam? Deixamos de acreditar, sendo tomados pelo desânimo e conformação
de que nada do que nos aflige irá mudar.

Talvez neste dia o desânimo o tenha tomado, porque os seus lábios já cansaram de
clamar pelas mesmas coisas, e a fé em sua oração se reduz gradativamente. Mas não é para
uma vida de desânimo que Cristo nos chama. Ignorando a resposta negativa do homem, Jesus
ordenou que este se levantasse e ele imediatamente se viu curado. O desânimo poderia tê-lo
impedido de vivenciar esse milagre e tornado este indivíduo um eterno escravo de sua
enfermidade. Mas Jesus não quer permitir que isto ocorra em sua vida. Tenha a certeza de
que Cristo morreu para te fazer livre da morte, do pecado e do desânimo, por representar
uma fonte de salvação, perdão e liberdade, mesmo diante das mais severas circunstâncias.
Miguel Camboim

————
>> 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


