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Domingo: Culto Matutino 10:30h (presencial e on-line)
                  Culto Vespertino - 19h (presencial e on-line);

Terça-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (Instagram)

Quinta-Feira: Vida e Fé - 20h (YouTube);
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#editorial
“Cristo é o grande fato central da história.              
A partir Dele olha-se para a frente ou para 

trás.” (Charles Spurgeon)

“Cristo não será exaltado, a menos que Ele 
o seja acima de tudo.” (Agostinho)

 A Reforma Protestante do século 

XVI colocou em evidência a centralidade de 

Cristo no evangelho a ser crido e pregado, e 

na fé cristã a ser vivida. No contexto histórico, 

religioso e prático do cristianismo, Cristo 

havia sido despojado de sua importância, 

destituído de sua glória, esquecido e 

vituperado em sua obra redentora exclusiva, 

eficiente e suficiente para a salvação dos 

eleitos.

 A Igreja institucional da época já 

não era tão cristã assim.  Corrompeu-se em 

sua fé e, consequentemente, corrompeu a fé 

dos cristãos! A Igreja declarou oficialmente: 

“Fora da Igreja não há salvação.” Lutero 

reagiu às heresias e equívocos espirituais da 

Igreja Romana, resgatando a proeminência de 

Cristo como único Salvador e Senhor, através 

do segundo Sola: “Solus Christus” – 

Somente Cristo!  “A centralidade de Cristo é o 

fundamento da fé protestante!”

 Jesus Cristo é o Único Filho de 

Deus. Ele é denominado Filho por causa de 

sua geração eterna pelo Pai. “Por meio desta 

geração, o Pai não produz a natureza 

essencial do Filho, mas torna-se a causa da 

subsistência pessoal do Filho – um segundo 

modo de existência – dentro do ser divino.”             

(L. Berkhof).

 A Confissão de Fé de Westminster 

declara: “O Filho de Deus... sendo verdadeiro 

e eterno Deus, da mesma substância do Pai e 

igual a Ele...”  (CFW, Cap. VIII-II)

 A Palavra declara sua divindade e 

encarnação como homem. “E o Verbo se fez 

carne e habitou entre nós, cheio de graça e 

verdade, e vimos a sua glória, glória como do 

unigênito do Pai.” (Jo 1.14).

 Jesus Cristo é o Único Mediador.

Mediador é aquele que medeia, intervém, o 

intermediário entre duas pessoas.

O Apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito 

Santo, afirma que Jesus Cristo é o único 

mediador espiritual entre Deus e os homens. 

“Porquanto há um só Deus e um só mediador 

entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem.” (1 Tm 2.5).

 A nossa Confissão de Fé afirma: 

“Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, 

escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho 

Unigênito para ser o mediador entre Deus e o 

homem... As duas naturezas... Foram 

inseparavelmente unidas em uma só 

pessoa... Essa pessoa é verdadeiro Deus e 

verdadeiro homem, porém um só Cristo, o 

único mediador entre Deus e os homens.”    

(CFW, Cap. VIII, I e II).

 Se Cristo é único mediador, não 

há intermediação de anjos, de Maria, de 

santos nem de qualquer pessoa.  Cristo, 

mediador único e perfeito, está assentado 

à direita de Deus de onde intercede por 

nós!
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Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar 

Solus Christus  
“somente Cristo.”



#notícias gerais

Nasceram!!! Glória a Deus!!! 
ANTÔNIA BOECHAT JARDIM 

Dia 30/08/20 com 48 cm e 2.970kg, filha de 
Letícia e Daniel. 

RAFAEL JARDIM D'ASSUNÇÃO 
Dia 26/09/20 com 49 cm e 3.125kg, filho de 
Débora e João. 
 Agradecemos a  Deus  pe la 
tranquilidade como vieram ao mundo e 
gozando de plena saúde. 
 R e g i s t r a m o s  a q u i  n o s s o 
emocionado agradecimento a toda Igreja 
pelas manifestações de carinho através de 
mensagens, telefonemas e presentinhos. 
Vocês aqueceram nosso coração. 
 Nosso desejo é que nossos netos 
sejam instrumentos de Deus para o seu 
Deus, família, igreja e sociedade e que 
“todos quantos os virem os reconheçam 
como família bendita do Senhor.” Is 61.9

Ligia e Renan Jardim
Joana e Hélio Boechat 

Lúcia e Roberto D'Assunção

Reunião do Conselho.
 O Conselho da Igreja reunir-se-á 
na próxima quarta-feira, dia 14, às 18h, 
pelo apl icat ivo Zoom. Pastores e 
Presbí teros estão convocados.  O 
Conselho administra a Igreja. Ore por seus 
líderes espirituais! 

Parabéns, Daniel Jardim!
 Dia 12 de outubro é dia de 
comemorar a vida. Vida preciosa que Deus 
tem permitido à sua igreja ver crescer em 
estatura e sabedoria. A Igreja do Rio o ama 
e o nosso desejo é que seja um novo ano 
repleto de alegrias, saúde e sabedoria. 
Parabéns! Comissão de Comemorações  

Pão Diário da Catedral 2021 
Este ano teremos à disposição o 

devocionário 2021 personalizado com  
palavra pastoral inicial do nosso pastor 
Renato Porpino, breve histórico da Igreja e 
horário com todas as atividades. O Pão 
Diário tem 365 reflexões de diversos autores 
e é uma excelente oportunidade de você 
presentear seus familiares, amigos, 
funcionários, colegas da escola e faculdade 
com a Palavra de Deus. O valor será de R$ 
10,00 e cada devocionário virá numa 
sacolinha com uma mensagem de ano novo. 
Você já pode deixar encomendado na 
secretaria da Igreja e assim que o material 
chegar já estará à sua disposição. Não deixe 
para depois, pois o lançamento será 
limitado. Pão Diário da Catedral, mensagens 
para o seu coração. Maiores informações 
pelo WhatsApp 21 99500-9778.

Gratidão
 A família de Divaldo Barbosa 
Gomes  agradece aos pastores e irmãos da 
nossa amada Igreja do Rio pelas orações e 
manifestações de carinho durante a sua 
enfermidade e por ocasião do seu 
falecimento. Estamos na mais perfeita Paz.
"Porque, se vivemos, para o Senhor 
vivemos; se morremos, para o Senhor 
morremos.  Quer,  pois vivamos ou 
morramos, somos do Senhor" Rm.14.8. 
Com o coração agradecido  Carmen Lucia.

Ecos da Catedral
 Com temas que buscam nos 
ajudar na atual realidade, nossas reuniões 
virtuais continuam. #EVANGELISMO 
#COMUNHÃO #ORAÇÃO #SERVIÇO.É isso 
que nos move. Entre em contato pelo e-
mail:  ou por ecos@catedralrio.org.br
telefone: 98193.9584. PARTICIPE!
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Projeto “Criança com Bíblia” 
Vamos levar Bíblias para crianças nos hospitais? Diante do cenário que 

acompanhamos, principalmente por causa da pandemia, as crianças que estão 
hospitalizadas não estão podendo receber visitas. O tempo que passam nos hospitais 
muitas vezes é doloroso diante de doenças como leucemia, câncer e outras situações que 
levam dias até receberem alta médica. Algumas dessas crianças passam horas em 
máquinas de quimioterapia, hemodiálise, etc. O Ministério de Missões da Catedral chega 
com este projeto com o desejo de levar para as crianças materiais que possibilitam o 
conhecimento de Deus e o conforto espiritual que temos através da Palavra. Entregaremos 
um Kit contendo: Bíblia ilustrada, revistinhas de atividades bíblicas para pintar, giz de cera 
antialérgico, literatura para os pais (acompanhantes). Você pode se envolver com o projeto:

1º - Orando. Para que as crianças sejam alcançadas pelo evangelho e que 
recebam conforto espiritual nesse momento tão difícil.

2º - Contribuindo com o Ministério de Missões. Como? Depositando na conta 
da Igreja e colocando 0,20 no final para identificar o Ministério de Missões. 

3º - Participando com cartinhas que iremos colocar em cada Kit, levando a 

Palavra de Deus e conforto para os corações. Podem se envolver nesta missão: crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. Você pode deixar na Igreja ou tirar uma foto e enviar para a 
secretaria,  que iremos imprimir.

Sabemos o quanto abençoará essas vidas, trazendo alegria e o conhecimento de 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Além disso, podemos levar uma palavra de conforto 
aos pais e acompanhantes. Ministério de Missões, evangelizando com você!

N ã o  p o d e m o s  p a r a r ! 
Principalmente com tudo que passamos este 
ano .  Vamos  jun tos  abençoa r  com 
lembranças da Caixa de Sapato alguns 
lugares e com amor ministrar a crianças e 
idosos. O projeto visa presentear com uma 
caixa de sapato cheinha de presentes como 
brinquedos, doces, revistinhas para pintar, 
material escolar, sapato, gorros, meias, etc., 
de acordo com a faixa-etária. Além de uma 
cartinha pessoal para cada criança ou idoso 
feito pelo doador. Este ano estaremos 
levando para os idosos do Lar Samaritano, 
Clube dos Paraplégicos, crianças de um 
projeto missionário em Caxias e crianças 

que são filhas de funcionários da Igreja, que 
nos tratam com tanto amor. Estaremos 
disponibilizando as instruções e sugestões 
para cada idade. Será um desafio! E para 
alcançarmos o nosso objetivo você pode 
ajudar envolvendo sua família, amigos do 
trabalho e vizinhos. Disponibilizaremos as 
informações das etiquetas somente pelo 
whatsapp para facilitar e também todas as 
instruções. É só entrar em contato com a 
Mis. Leninha Maia pelo zap - telefone 21 
99500-9778. E com certeza faremos a 
diferença no Natal de muitos pequeninos e 
idosos. Contamos com seu amor e 
investimento missionário.

PROJETO CAIXA DE SAPATO 2020 



Junta Diaconal

1- Reunião Ordinária - Louvamos ao Senhor 

pela oportunidade de realização de mais uma 

Reunião Ordinária, onde 18 Diáconos e Aux. 

Diaconia (cerca de 40 % do efetivo total) 

puderam participar com alegria das decisões e 

assuntos relacionados ao Trabalho Diaconal. 

Agradecemos a reflexão Bíblica trazida pelo 

Diác Sérgio Santos, que nos desafiou a avaliar 

o que tem impedido nossa entrega total ao 

Senhor. Que o amor pelo Senhor seja nossa 

única motivação para realizar essa grande Obra 

com zelo, dedicação e amor. 

2- Cultos Presenciais - A reabertura dos 

cultos presenciais depende do cumprimento 

do protocolo de segurança. A Igreja cumpriu 

com rigor todas as exigências legais, agora 

cabe a cada um de nós, que deseja cultuar ao 

Senhor no Templo, ! O uso cumprir a sua parte

de máscara é OBRIGATÓRIO em todo tempo, 

e também deve ser mantido o distanciamento 

social, destacando que somente poderão 

sentar juntas pessoas que residam juntas, por 

questão de segurança, conforme estabelecido 

n o  P r o t o c o l o .  C o n t a m o s  c o m  s u a 

compreensão, participação 

e ajuda. Ore, Informe-se, 

Divulgue, e Venha Participar 

com Alegria.

3- Ação Social - Mesmo 

em tempos de crise e na 

atual pandemia, nossa Junta Diaconal tem 

procurado com todo zelo e amor cumprir seu 

chamado de "fazer o bem a quem de direito", 

especialmente aos domésticos da fé, ou seja, 

aos membros de nossa Igreja, como preceito 

Bíblico. Nos colocamos à disposição dos 

nossos membros para conversar, orientar e 

oferecer o suporte que estiver ao nosso 

alcance, certos de que Nosso Senhor tem 

cuidado de cada um de nós, e suprido todas as 

nossas necessidades.

4- Treinamento - No dia 24 de outubro, de 

14h às 21h, será realizado de modo virtual o I 

Treinamento Nacional para Diáconos, como 

uma iniciativa do Conselho de Ação Social da 

IPB (CAS/IPB). As inscrições são gratuitas e o 

público alvo são Diáconos, Auxiliares de 

Diaconia e Aspirantes ao Diaconato. Trata-se 

de uma grande oportunidade para aprimorar 

conhecimentos, trocar experiências, conhecer 

novos projetos, visando servir cada vez mais e 

melhor ao Nosso Senhor e ao próximo.

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Perseverando  em Oração  - A Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar, toda  segunda-
feira,  às 8h, pelo App Zoom.  Venha orar 
conosco.  

R e u n i õ e s  D e p a r t a m e n t a i s  -  O s 
departamentos  se reúnem virtualmente em 
diferentes  plataformas.  Procure sua 
coordenadora e participe. 

Reunião  de Oração  e Jejum  - Toda terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom. 

Tempo de Ler - O que você está  lendo? 
Sugestão  do mês: Tempo para refletir - Rev  
Leonardo Sahium. A leitura desse livro ajudará 

você na alegria de pensar, refletir e aprender a 
perceber a presença de Deus em cada detalhe 
de sua vida. Compartilhe conosco suas 
impressões .

Reunião Plenária Extraordinária para 
eleição - A reunião será  no dia 19 de 
novembro, pelo Zoom,  às 14h30 em primeira 
convocação e 30 min depois, em segunda 
convocação.  Sua presença é importante.  Ore 
desde já, e participe.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: 
PROMESSAS DE DEUS PARA SUA FAMÍLIA

(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR(...), 
nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu.” 

(Js 21:45)
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O ECONTRO DE CASAIS COM CRISTO quer estar 
presente na vida de cada casal. Por isso, fique 
a t e n t o  a o s  n o s s o s 
Instagram.ECCC.CADETRALRIO e WhatsApp. As 
informações sobre nossas próximas reuniões 
serão passadas por estes dois canais. Estejam 
atentos para não perder a bênção! 

Saudades, Sim. Tristeza, Não – No dia 01 de 
outubro, nosso querido Divaldo, da Carmen 
Lúcia, partiu para os braços do Pai. Casal 
sempre muito atuante em nosso meio, desde o 
2º ECCC, que aconteceu em abril de 1991. 
Divaldo trazia em si um lema: EXCELÊNCIA. Em 
todas as áreas em que atuou, procurava 
enxergar novos talentos e deixar um legado. 
Conseguiu. Muitos casais tiveram suas vidas de 
serviço ao reino impactadas por este servo. 
Divaldo se foi, mas suas marcas ficam no ECCC.  
Que Carmen Lúcia, filhos, noras, netos e todo 
ECCC sejam confortados pelo Espírito Santo!    

Aniversário de Casamento – O que é 
verdadeiro permanece, sobretudo se houver 
amor nos seus alicerces. Parabéns pelo 
aniversário de casamento!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Discipulado: Você da Upa-Rio é muito bem-
vindo para participar. Temos nos reunido toda 
quarta, às 17:30h, para juntos estudarmos a 
Bíblia. Venha estar com a gente! É só mandar 
mensagem pra um dos membros da diretoria 
ou uma mensagem direta para o nosso 
instagram.

Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas, às 
19h! Também pelo Instagram da Upa-Rio

Devô: Nossas devocionais são todos os domingos, 
às 17h, pelo nosso Instagram, venha ser abençoado 
através das nossas lives! 

Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email:  diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio / Facebook: 
facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis 

Hoje!!! Devocional do Oásis: Hoje, dia 
11/10/2020, às 16h:30min, teremos a nossa 
devocional de outubro. Você é nosso 
convidado especial, mas não podemos nos 
esquecer dos nossos amigos e familiares, 
convide-os para este momento de adoração e 
fraterna comunhão. Teremos o louvor e a 
palavra abençoada do Seminarista Jérson 
Neto. Link de acesso: nos grupos do Oásis.

Reunião de oração: Não fique só! Participe ! 
Venha apresentar seus pedidos e orar em 
comunhão com os irmãos. Todos os dias, às 
20h30min pelo Whatsapp, nos grupos 
FAVORITOS, LEVITAS, OÁSIS é VIDA e 
ORAÇÃO OÁSIS, nos reunimos em oração. 
Apresente seus pedidos e agradecimentos e 
participe deste momento de comunhão.

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

“À Mesa do Senhor...” 

I – Em Atitude de Adoração 

Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!"  (Rm 11.33)

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente 
d o  S e n h o r ?  O u  q u e m  f o i  o  s e u 
conselheiro?” (Rm 11. 34)

Homens: “Ou quem primeiro deu a ele para 
que lhe venha a  ser  res t i tu ído?"                
(Rm 11. 35)

Dirigente: “Porque dele, e por meio dele, e 
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!" (Rm 11. 36).

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!" (Rm 16. 27)

54 HNC - “A Chegada do Messias”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – Em Atitude de Consagração.

L e i t u r a  U n í s s o n a :  “ P o r q u e  e s t e 
Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote 
do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro 
de Abraão, quando voltava da matança dos 
reis, e o abençoou, para o qual também 
Abraão separou o dízimo de tudo, 
primeiramente se interpreta rei de justiça, 

depois também é rei de Salém, ou seja, rei 
de paz; Porquanto se testifica: Tu és 
sacerdote para sempre, segundo a ordem 
de Melquisedeque.” (Hb 7. 1-2; 17)  

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

Pastorais

III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis
Mensagem:  Rev. Isaías Cavalcanti

IV –  EM ATITUDE DE CONTRIÇÃO 

Dirigente: “Por isso, vos digo que tudo 
quanto em oração pedirdes, crede que 
recebestes, e será assim convosco.”              
(Mc 11. 24).

Congregação: “E, quando estiverdes 
orando, se tendes alguma coisa contra 
alguém, perdoai, para que vosso Pai 
celestial vos perdoe as vossas ofensas.” 
(Mc 11. 25).

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO

Instituição da Ceia
Ministração do Pão:

97 HNC - “Súplica do Redimido”
1ª Estrofe

Ministração do Vinho:

97 HNC - “Súplica do Redimido”
3ª Estrofe

VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO

Cântico: Como é precioso, Irmão!

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

“Entendo que a humilhação de Cristo consistia em não ter 
usado ele sempre e inteiramente a majestade divina. 

Justamente na cruz, Jesus demonstrou o maior poder,
 pois ali venceu o pecado, a morte, o mundo, o

 inferno, o diabo, e todo o mal.”
(Martinho Lutero)
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Salmo 96 (Cantai ao Senhor)

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Aleluia! De todo o coração 

renderei graças ao Senhor, na companhia 
dos justos e na assembleia." (Sl 111.1).

Mulheres: "Grandes são as obras do Senhor, 
consideradas por todos os que nelas se 
comprazem." (Sl 111.2).

Homens: "Em suas obras há glória e 
majestade, e a sua justiça permanece para 
sempre."  (Sl 111.3).

Dirigente: "Ele fez memoráveis as suas 
maravilhas; benigno e misericordioso é o 
Senhor. Dá sustento aos que o temem; 
lembrar-se-á sempre da sua aliança."             
(Sl 111.4-5).

Todos: "O temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria; revelam prudência todos os 
que o praticam. O seu louvor permanece 
para sempre."  (Sl 111.10).

Cântico: CONSAGRAÇÃO  

Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou,
De gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego 
Nas tuas mãos, meu Senhor,
Pra te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores pois tu és altíssimo!

Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei e contarei as tuas obras!
Pois por tuas mãos foram criados

Terra, céu e mar e todo ser que neles há!

Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo,
Pois tu és o Deus criador.
Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo,
Pois tu és o Deus criador.

A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus!
 
A Ele a glória (3x) 
Pra sempre, amém!

Cântico: Poderoso Deus/Leva-me 
Além/Águas Purificadoras

Ao que está assentado no trono
E ao Cordeiro seja o louvor.
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
Pelos séculos dos séculos!

Poderoso Deus, Poderoso Deus.
Poderoso Deus, minh'alma anseia por Ti!

Leva-me além, Leva-me além,
A um nível mais profundo
De intimidade contigo, ó Senhor!
Leva-me além, Leva-me além,
Que a minha vida flua mais da tua unção,
Mais do teu poder!

Quero beber do Teu rio, Senhor!
Sacia a minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir em Tuas águas,
Eu quero beber da Tua fonte,
Fonte de aguas vivas.
Tu és a fonte, Senhor!

Oração de Adoração



II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
Cumprirei os meus votos ao Senhor, na 
presença de todo o seu povo.”...E, de tudo 
quanto me concederes, certamente eu te 
darei o dízimo." (Sl 116. 12 e 14;                        

bGn 28.23 )

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Tudo vem de ti

Tudo vem de Ti, Senhor, (2x)
E das Tuas próprias mãos te damos.
E das Tuas próprias mãos te damos.

Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez.
Tudo é Teu!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Senhor, por estas 
disposições tuas vivem os homens, e 
inteiramente delas depende o meu 
espírito; portanto, restaura-me a saúde e 
faze-me viver. Eis que foi para minha paz 
que tive eu grande amargura; tu, porém, 
amaste a minha alma e a livraste da cova da 
corrupção, porque lançaste para trás de ti 
todos os meus pecados.” (Is 38. 16-17) 

Motivos de Oração

Cântico: Segurança

Entrego a Ti a minha oração
Pois Tu és, Senhor,
Fonte de água viva que há em mim.
És a minha esperança,
Eu descanso em Ti.
Posso confiar
Que a vitória está por vir!

Seguro estou em Ti,
Tu és um Deus de amor.
Não temerei o mal,
Tu és O Grande Eu Sou!
Eu ergo minhas mãos
Preciso receber,
Tua palavra, ó Deus,
Que me fará vencer.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica

Cântico: AMOR QUE ENCHE

Mesmo na escura noite
Correrei pra Ti, meu Pai!
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.

Mesmo se em meio a dor,
Esperarei em Ti, meu Pai!
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.
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És o amor que enche as lacunas do meu ser.
És o amor que transborda os profundos vãos.
És bondade que atrai com irresistível graça,
E eu Te dou tudo o que sou!

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

V – SIRVA COM AMOR

Cântico: SONDA-ME, USA-ME

Sonda-me, Senhor, e me conheces,
Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua palavra
E enche-me até que em mim
Se ache só a Ti, então
Usa-me, Senhor, usa-me!

Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo.
Eu quero ser usado da maneira que te agrada,

Em qualquer hora e em qualquer lugar,
Eis aqui a minha vida,
Usa-me, Senhor, usa-me!
Sonda-me, quebranta-me
Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor

Como um farol que brilha à noite
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto
Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te agrada
Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida
Usa-me, Senhor, usa-me

Sonda-me, quebranta-me
Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Deus Cuida de Mim

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Monique Nascimento dos Santos Farias e Boaz de Matos Farias;
Seg 12: Diác. Augusto Cesar Leão Ferreira de Barros e Phebe Oliveira Guidi 

de Barros, Diác. Nilton de Oliveira Celestino e Damaris Pereira Botelho 
Celestino, Luiz Carlos Correa e Yochabel Machado de Souza Correa, 
Raquel Ferreira Lobo Andrade Maciel e Walter Carrara Loureiro Júnior;

Ter 13: Diác. Carlos Cândido da Silva e Maria Zoraya de Freitas Lemos;
Qui 15: Presb. Fernando Lopes da Costa e Maria de Fátima Gomes da 

Costa, Adhemar Castilho e Luiza Rangel de Moraes, Carolina de Carvalho 
Silva Pinto e Alberto Vaz;

Sáb 17: Helen Heinzle Sathler e Waltair Sathler Junior.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

Hoje: Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo Marcos da Silva;
Seg 12: Amanda Luiza Lima Santiago, Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, 

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

Ter 13: Antonia Souza Werling de Oliveira, Daniel da Cunha Bezerra, Isaias 
Palermo, Mariana Morais Abdo, Mônica Maria Generino de Melo Sathler, 
Sergio Pereira Macedo, Vera Lúcia Barreto Corrêa;

Qua 14: Marcos Antônio de Almeida;
Qui 15: Leonardo Freitas Sayão, Matilde Soares de Souza, Paulo Cesar Dias de 

Oliveira, Raphaela Machado da Costa Inacio de Souza, Severino Dutra Fialho 
de Vasconcelos, Silvia Regina Borges Teles;

Sex 16: Danielle Adriana Rosa, Marcio Aurelio Bastos Almeida, Marcos Aurélio 
dos Santos Almeida, Rute Barbosa Leão, Sandra Cristina Ferreira da Silva, 
Victória Bandini Adan;

Sáb 17: Zely Luciano de Freitas.

#de nascimento
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#de casamento



#agenda de oração
"Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei.

 Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. 
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer." Josué 1.8

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos Flávio Ferreira 
Pinto, Rute Leão, Lavínia Bonard, Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Maria Martins 
Pimentel, Joana Boechat, Rev. Silvanio Silas,  Rosalvo Matias, Sílvio Correia, Juny Boechat,  
Sérgio Augusto, Ernani Carvalho, Rev. Juan Ramires pastor da Igreja Presbiteriana em Cuba,  
Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila Hasan), Presb. Alcides Lima.

Outro Motivo: Pela Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 12: Isaías 40.9-11 - Salvo em Seus braços 
Ter 13: 1 Pedro 1.18-25 - Ele levou nosso fardo
Qua 14: Jó 12.7-10 - Pergunte aos animais
Qui 15: Isaías 46:3-13 - Confie nele primeiro
Sex 16: Salmo 57 - Coisas lindas e terríveis
Sáb 17: A oração e a serra - Coisas lindas e terríveis
Dom 18: Isaías 53:1-6 - Um espinho perfurante

#meditação
"Relembre continuamente os termos 

deste Livro da Lei. Medite nele dia 
e noite, para ter certeza de cumprir 

tudo que nele está escrito. Então você 
prosperará e terá sucesso em 

tudo que fizer." Josué 1.8

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes
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Escala de Pregação
10h30min: Rev. Isaías Calvalcanti
Tema: "Lições do Alto" - Reflexões do 

Sermão do Monte   

19h: Lic. Daniel Jardim
Tema:  "Contramão: A lógica do 

Reino! "

Próximo Domingo (18.10.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Filipe Agum, Marcelo Castro, João Márcio, Santos, Jorge Gorne, 
Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Viviane Mattos, Beatriz Gorne, 
Hannah Duarte, Bruno Trovão, Samuel Coelho, Aline Gomes, Victor 
Mota, Adrizia Muniz, Isabelle Barbosa, Luis Monteiro, Roberto 
Marinho, Elionora Pinto, Cecilia Rodriguez, Newton Rodriguez



#liderança
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A casca de feijão
Se você ama aquele seu amigo que lhe dá um toque 

salvador quando você está com uma casca de feijão nos 
dentes, você deveria igualmente amar aquele seu amigo 
corajoso que o avisa sobre aquela “casca de feijão” no seu 
comportamento!

Antes de ficar todo ofendido e declarar o fim dessa 
amizade, seja humilde, se permita pensar: “e se... for 
verdade?” Gaste um tempo pensando sobre isso. Avalie as 
coisas que você falou e fez no passado com essa nova ótica. 
Se ainda estiver com dúvida converse com outras pessoas 
que te conhecem e que você confia. Mais de uma, se puder. 
Melhor um momento de constrangimento e adaptação do que 
passar a vida com uma bela casca de feijão adornando o 
incisivo central da sua personalidade.

Depois disso, leve esse seu amigo corajoso pra sair 
e pague uma bela feijoada pra ele. E não se esqueça de 
retribuir com o mesmo amor e lealdade.

Afinal: “Melhor é a repreensão feita abertamente do 
que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas 
o inimigo multiplica beijos.” (Provérbios 27:5-6)

Raquel Correia

>> Voltamos! O Culto Jovem está de volta!!! Teremos 
encontros quinzenais, sempre no templo. O uso de máscara é 
obrigatório e estamos adotando o mesmo protocolo sanitário 
e de agendamentos que já vem sendo utilizado por nossa 
igreja. Vai ser demais estar com você!

Veja nossa agenda e já reserve as datas dos nossos CJs!  
Estaremos juntos nos dias 23/10/2020; 06/11/2020; 
27/11/2020; 11/12/2020.

>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo 
Instagram e Facebook: @umprio

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267


