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Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim
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Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
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Diác. Leandro C. de S.Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Guaracy Satlher
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
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).

Soli Deo Gloria
A igreja do século XVI estava tão
afastada do centro da vontade do Senhor, que a
Reforma se tornou imperativa. Havia não
poucos equívocos de natureza relacional, ética
e doutrinária. Líderes arrogantes e cercados de
luxo e de poder eclesiástico desconheciam a
piedade, a humildade e o quebrantamento. A
igreja passou a ser meramente um mecanismo
de autovalorização, de idolatria e de engano.
Eram colocados em pedestais, recebiam
reconhecimento, veneração e honra que
deviam ser destinados a Deus. É nesse
contexto que nasce o último pilar da Reforma:
Soli Deo Gloria, “somente a Deus a glória”.
Impressiona a capacidade que o
homem tem de colocar-se como o centro de
todas as coisas, de idolatrar-se e de tirar o
Senhor do lugar de primazia que Ele deve
ocupar na vida humana. Como prova disso, o
filósofo Protágoras afirmava que “o homem é
a medida de todas as coisas”; o biólogo
naturalista Charles Darwin tentou tirar Deus
da história com sua obra “A origem das
Espécies”; Sigmund Freud, o pai da
psicanálise, tentou banir Deus do
inconsciente do homem; o filósofo e filólogo
Nietzsche chegou a proclamar a morte de
Deus. No entanto, o Senhor permanece no
trono, Seu reinado nunca foi abalado, Ele
continua com as rédeas da história em Suas
mãos e ninguém pode deter o Seu braço
onipotente. Haverá o dia em que todos que
escarneceram e O negaram terão que se
prostrar e confessar que Jesus é o Senhor,
para a glória de Deus Pai.

#editorial
A mais consumada tolice humana é
pensar ser o homem o centro do universo. Ele é

majestoso e revestido de glória. Ele mede as
águas na concha de Sua mão e pesa o pó das
montanhas em balança de precisão. Ele mede
os céus a palmo e espalha as estrelas no
firmamento. Deus não divide Sua glória com
ninguém. Só Ele é Deus e a Ele deve ser
tributada toda a glória. Ele criou todas as
coisas e as sustenta com o Seu poder. Ele
planejou nossa salvação na eternidade,
executou-a na história e a consumará na
segunda vinda de Cristo. O lugar do homem
não é no pedestal, mas aos pés do Senhor.
Por isso, toda glória dada ao homem é
vanglória, é glória vazia, é idolatria, é
abominação para Deus.
Bendito é aquele que conhece a
Deus e tem n`Ele o seu refúgio! Feliz é aquele
que ao conhecer a Deus e a seu Filho,
compreende o significado da vida eterna!
Bem-aventurado é aquele que desfruta a
verdadeira felicidade que há à destra de Deus,
pois só em Sua presença há plenitude de
alegria! Ele é o abrigo no temporal, o
refrigério para a nossa dor e o descanso para
a nossa fadiga. Ele é o nosso escudo protetor,
a nossa paz no vale e a nossa alegria no
choro. D`Ele somos, por meio Dele vivemos e
para Ele existimos. A Ele, portanto, a glória
agora, e pelos séculos eternos.

Rev. Renato Porpino
Pastor da Igreja
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#notícias gerais
Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária
Cumprindo uma de suas
atribuições, o Conselho convoca a Igreja
para reunir-se em AGE, para à Eleição de
Oficiais presbíteros e diáconos (presbíteros:
3; diáconos: 4) e conferir a emerência a 2
presbíteros, no dia 29 de novembro, às 09h,
em 1ª convocação. E no dia 06 de dezembro,
às 09h em 2ª convocação. O encerramento
da votação será às 19h15min e o
encerramento da AGE será no encerramento
do Culto Vespertino.
A votação acontecerá das 09h às
19h15min, sem interrupção.
"Art. 9 - A assembléia geral da
Igreja constará de todos os membros em
plena comunhão e se reunirá
ordinariamente, ao menos uma vez por ano,
e, extraordinariamente, convocada pelo
Conselho, sempre que for necessário,
regendo-se pelos respectivos estatutos.
§ 1º - Compete à assembléia:
a) eleger pastores e oficiais da
Igreja; (CI/IPB).

Férias pastorais
O nosso pastor estará de férias:
justas, necessárias e merecidas. A partir de
01 de novembro estará gozando 15 dias de
descanso. Continuemos em oração em
favor do nosso pastor, Rev. Renato Porpino,
Luana, Manuela e Guilherme.
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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.

Ecos da Catedral
Perseveramos. Vamos continuar.
Reuniões virtuais não são fáceis, mas têm
sido uma excelente ferramenta, em tempos
de distanciamento social. Temos vários
grupos reunidos, semanalmente. Se você
quer se unir a um deles, faça contato. Nosso
telefone é:
98193.9584 ou e-mail:
ecos@catedralrio.org.br.

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!

PROJETO CAIXA DE SAPATO 2020
Não podemos parar!
Principalmente com tudo que passamos este
a n o . Va m o s j u n t o s a b e n ç o a r c o m
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
feita 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. P a r a f a c i l i t a r,
disponibilizaremos todas as informações das
etiquetas somente pelo WhatsApp, assim
como 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.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

1- Eleição de Diretoria - Convocamos toda
Junta Diaconal para a realização de Assembleia
para Eleição de sua Diretoria, a ser realizada na
segunda-feira 9 de novembro às 20h, através
de reunião virtual pelo aplicativo Zoom. A
modalidade está autorizada pela liderança da
Igreja, e serão passadas as orientações
necessárias sobre o procedimento em nosso
grupo de comunicação. Desde já esteja em
oração, para que tenhamos uma participação
efetiva de Diáconos que compreendem o Dom
recebido pelo Senhor, e que anseiam em
oferecer o melhor neste Ministério de Socorro.
2- Por Você - Visando a reabertura dos Cultos
Presenciais, a nossa Igreja reuniu uma
comissão para estudar o assunto e propor um
Protocolo de Segurança. Foram investidos
muitos recursos para preparação do templo e
instalações. Equipes de voluntários foram
treinadas para orientar o cumprimento do
Protocolo. Tudo isso foi feito pensando
unicamente na sua segurança. Atitudes nítidas
de responsabilidade, amor e cuidado pelos
seus membros e visitantes.
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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. Colocamo-nos 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- De Mãe para Filhos - No penúltimo sábado
(24/10) foi realizada mais uma Ação do Projeto
de Mãe para Filhos, em que foram distribuídas
cestas básicas, kits de higiene e limpeza, e kits
infantis, para 174 famílias em condição de
risco em diversas Igrejas Presbiterianas.
Louvamos ao Senhor pelo Seu chamado e
despertamento à Igreja, pela provisão e
doações dos membros para este Projeto de
Amor ao Próximo, e pelos Diáconos e irmãos
que se dispuseram a participar fazendo as
compras (que lotaram 4 veículos), preparando
os kits, e fazendo a entrega em nossa Igreja, e
também em algumas Igrejas que não têm
condições de fazer a retirada aqui.

5-Treinamento Diaconal- Também no
penúltimo sábado (24/10) vários Diáconos e
Auxiliares de Diaconia participaram do
Treinamento Virtual para Diáconos organizado
pela Secretaria de Ação Social da IPB. Foram
cerca de 9 horas, em que a Palavra do Senhor
foi compartilhada, e foram apresentados temas
sobre os Princípios Bíblicos do Diaconato e da
prática do serviço. Tempo muito precioso, de
reflexão sobre a motivação para este ofício, que
não é um “Serviço Obrigatório”, mas um
“Dom de Deus” recebido para ser exercido,
aperfeiçoado, multiplicado em Graça, em
Amor, em Obediência ao Senhor. Que o Senhor
abençoe nossa JD para que não sejamos
negligentes com o Dom recebido, mas que
sejamos achados como aqueles que
multiplicaram o Dom recebido para a Glória do
Nosso Senhor!
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.
Reuniões Departamentais - Os
departamentos reúnem-se virtualmente em
diferentes plataformas. Procure sua
coordenadora e participe!
Reunião de Oração e Jejum - Toda terçafeira, às 9h. Vamos buscar a presença do
Senhor juntas, pelo App Zoom.
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.
Feliz aniversário, Dora Vargas! Ontem , dia
31/10, nossa presidente da Federação Rio de
Janeiro, recebeu, do Senhor, mais um ano de
vida. A SAF Rio deseja que ricas bênçãos
sejam derramadas sobre a preciosa irmã e sua
família, paz, saúde e muitas alegrias. Porque
por mim se multiplicam os teus dias, e anos de
vida se te acrescentarão." (Pv 9. 11)
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#sociedades e ministérios
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Movimento Oásis

Eleição: Nossa eleição já está chegando! Fique
atento ao nosso grupo que, em breve,
estaremos disponibilizando mais informações
sobre como ocorrerá! Mas não se esqueça de já
estar orando pela nossa diretoria de 2021.

Parabéns!!! O Movimento Oásis parabeniza o
casal Reverendo Isaías Cavalcanti, nosso
mentor, e Adriana Maia, pela passagem de seus
aniversários ocorridos no mês de outubro.
Agradecemos a Deus por suas vidas, por serem
generosos, afetuosos e tementes a Deus.
Pedimos a Deus bênçãos sem fim para o casal e
seus filhos , assim como para toda sua família .
Que Deus os abençoe rica e abundantemente.
Feliz aniversário!!!!!

Devô: Nossas devocionais têm acontecido
todos os domingos, às 17h, através do nosso
Instagram. Venha e participe com a gente!
Discipulado: Todas as quartas, às 17h30min,
os nossos adolescentes da Upa-Rio têm-se
reunido para aprender mais sobre a Bíblia;
você, adolescente da Upa-Rio, não fique de
fora. Venha e participe com a gente!
EBA: Todas as sextas, às 19h, temos a nossa
escola bíblica pelo nosso Instagram, você é
muito bem-vindo. Venha e participe conosco!
Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio / Facebook:
facebook.com/Upa-Rio
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Importante!! O Movimento Oásis convida
você, para se unir em oração pelos pedidos
colocados nos grupos de whatsapp: Oração
Oásis, Levitas, Oásis é vida e
Favoritos.Venha!!! Junte-se a nós e
apresentemos ao Senhor, juntos, as nossas
aflições. Todos os dias, às 20h.
Atenção!!! Você oasiano acima de 35 anos
está convocado para comparecer à Assembléia
Extraordinária virtual, para votar para a
composição do quadro diretor de 2021.
Prepare-se baixando o aplicativo zoom no seu
celular ou computador!!! Aguarde a publicação
da data deste corrente mês. Participe e divulge
para os outros oasianos. Não falte!!!!

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

II – EM ATITUDE DE CONSAGRAÇÃO

Prelúdio
“À MESA DO SENHOR...”
I – EM ATITUDE DE ADORAÇÃO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas.” ( Hb 1.1).
Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.” (Hb 1.2).
Homens: “Ele, que é o resplendor da glória e
a expressão exata do seu Ser, sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos
pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas.” (Hb 1.3).
Dirigente: “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).
Mulheres: “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
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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. Senhor, Deus de nossos pais
Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre
no coração do Teu povo estas disposições e
pensamentos, inclina-lhe o coração para
contigo.” (I Cr 29. 17-18)
311 HNC – “Avante, ó Crentes.”
(1ª Música) – 1ª e 3ª Estrofes
Oração de Consagração
Pastorais
III – EM ATITUDE DE EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
IV – EM ATITUDE DE DE CONTRIÇÃO
Dirigente: “Compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a Tua benignidade; e, segundo a
multidão das Tuas misericórdias, apaga as
minhas transgressões. Lava-me
completamente da minha iniquidade e
purifica-me do meu pecado.” (Sl 51.1-2)
Congregação: “Confessei-Te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas
transgressões; e Tu perdoaste a iniquidade
do meu pecado.” (Sl 32.5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
V – EM ATITUDE DE COMUNHÃO
Instituição da Ceia: “Respondeu-lhes
Jesus: Em verdade, em verdade vos digo:
se não comerdes a carne do Filho do
Homem e não beberdes o seu sangue, não
tendes vida em vós mesmos. Quem comer
a minha carne e beber o meu sangue tem a
vida eterna, e eu o ressuscitarei no último
dia. Pois a minha carne é verdadeira
comida, e o meu sangue é verdadeira
bebida. Quem comer a minha carne e
beber o meu sangue permanece em mim, e
eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me
enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
também quem de mim se alimenta por
mim viverá.” (Jo 6.53-57)
Ministração do Pão
Cântico: “Há Um Doce Espírito Aqui.”
Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador!
Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder.
Te adoraremos por Tua presença aqui,
E que renovará os nossos corações,
Louvado seja o Senhor!

Ministração do Vinho
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.
VI – EM ATITUDE DE DEDICAÇÃO.
Cântico: “Glória pra Sempre”
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá,
À raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá!
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há,
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é o Senhor! (bis)
Ressurreto dentre os mortos,
Ele é o Senhor! Todo joelho se dobrará,
Toda língua confessará:
Que Jesus Cristo é o Senhor!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Igreja reformada sempre se reformando – ou sendo reformada – conforme
a Palavra de Deus.”
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Vem, esta é a hora

#liturgia

Eu nunca saberei o preço dos meus
pecados lá na cruz...

I – ADORE COM FERVOR
Vim para adorar-Te... 2x
Chamada à Adoração:
Dirigente: "Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder. " (Sl 150.1)
Mulheres: "Louvai-o pelos seus poderosos
feitos; louvai-o consoante a sua muita
grandeza." (Sl 150. 2)
Homens: "Louvai-o ao som da trombeta; louvaio com saltério e com harpa." (Sl 150. 3)
Dirigente: "Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e
com flautas."(Sl 150.4)
Mulheres: “Louvai-o com címbalos
sonoros. Louvai-o com címbalos
retumbantes.”(Sl 150.5)
Todos: “Todo ser que respira louve ao
Senhor. Aleluia!" (Sl 150.6)

Cântico: Vim para Adorar-te
Luz do mundo vieste a terra
pra que eu pudesse Te ver.
Tua beleza me leva a adorar-Te,
quero contigo viver.
Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer-Te: És meu Deus!
És totalmente amável, totalmente digno,
És maravilhoso para mim!
Eterno Rei exaltado nas alturas,
Glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste
E por amor pobre se fez.
Vim para adorar-Te... 2x
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Cântico: Te Louvarei
Perto quero estar,
Junto a Teus pés,
Pois prazer maior não há
Que me render e Te adorar!
Tudo o que há em mim
Quero Te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei,
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei.
Te louvarei, não importam as circunstâncias!
Adorarei somente a Ti, Jesus!
Oração de Adoração
II – CONSAGRE COM GRATIDÃO
Leitura Uníssona: “Porque o serviço desta
assistência não só supre a necessidade
dos santos, mas também redunda em
muitas graças a Deus, visto como, na
prova desta ministração, glorificam a Deus
pela obediência da vossa confissão
quanto ao evangelho de Cristo e pela
liberalidade com que contribuís para eles e
para todos, enquanto oram eles a vosso
favor, com grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há em
vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável!"
(II Co 9. 12-15)

Consagração da vida e bens ao Senhor

III – ORE COM FÉ

Cântico: É de Coração

Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”
(Mt 7. 7 - 8)

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.

Motivos de Oração
Cântico: Descansarei

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, sabes quem eu sou,
Não há como me esconder de Ti,
Tu sempre sabes onde estou.
É de coração... 2x
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor, é de coração!
Mesmo assim, Senhor,
Recebe o meu louvor, é de coração!

Cobre-me com tuas mãos,
Com poder vem me esconder, Senhor!
Se o trovão e o mar se erguendo vêm,
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei.
Descansarei, pois sei que és Deus!
Minh'alma está segura em Ti.
Sabe bem que em Cristo firme estás!
Se o trovão e o mar…
Descansarei, pois sei que és Deus.
Descansarei, pois sei que és Deus.
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Oração de Consagração
Pastorais
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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 à dor,
Esperarei em Ti, meu Pai!
Tens o que preciso. És quem eu procuro.
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.
Eu te dou tudo o que sou!
Mesmo na escura noite
Correrei pra Ti, meu Pai!
Tens o que preciso. És quem eu procuro.
Mesmo se em meio à dor,
Esperarei em Ti, meu Pai!
Tens o que preciso. És quem eu procuro.

V – SIRVA COM AMOR
Cântico: Âncora
Espero em Ti.
Minha âncora Tu és
No temporal.
Firme estou em Ti.
Em Teu amor.
Não existe mais temor.
Confiarei só em Ti, Senhor!
Tua promessa esperança ao mundo dá.
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está.
Meu Deus, Tu nunca mudarás!
Eterno Deus,
Tu que és e que virás.
Seguro estou,
Não me deixarás!
Tua promessa esperança ao mundo dá.
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está.
Meu Deus, Tu nunca mudarás!

És o amor que enche... 2x
Eu espero em Ti, eu espero em Ti.
Eu espero em Ti e te dou tudo o que sou!
Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Jesus, Teu nome
Tão Alto, Tão Grande!
Só em Ti confiarei.
Fiel pra sempre
É Tua promessa.
Só em ti confiarei!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Rodrigo de Mattos Mendes;
Seg 02: Débora Domingues Soares;
Ter 03: Carla Ribeiro Tavares, Cleuza Rodrigues Pinheiro, Luciano Daniel
de Souza, Marlene Paredes da Silva Marques, Valmy Gripp Couto;
Qua 04: Eliane Lima Mazei, Enísio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz
de Oliveira, Samuel Gonçalves Dias Júnior, Zenilda de Souza Tardin;
Qui 05: Fabiana Leite Rabello Mariano, Presb. Getro Ferreira da Cunha,
Lídia da Silva Menezes, Luiz Fernando Dias Macedo, Thiago Martins de
Paula;
Sex 06: Aline Salvaterra Magalhães, Cristiana da Rocha Carvalho, Dolores
Targino Marques, Mathilde Belon de Azevedo;
Sáb 07: Adriana da Silva Alves, Denise Mateus Tenney, Presb. Gessy José
da Silva, Gisele Gomes de Jesus dos Santos, Maria Eduarda de Assunção
Mesquita, Maria Salete de Carvalho Costa Serafim, Priscila Cristina
Ferreira de Sá, Diác. Thiago Castilho Moreira Silva, Viviane do Carmo
Bittencourt.
#de casamento
Qua 04: Karen Salazar Lívio Marotta e Marcelo Donato dos Santos Marotta;
Qui 05: Silvana Cardoso Vieira Couto e Marcelo Ferreira Vieira Couto,
Edécio Nogueira Cordeiro Filho e Catharine Pinto de Apocalypses
Cordeiro;
Sex 06: Rosane Perez Faillace e Humberto Faillace Neto, Maurício Ricardo
Pinho Gomes e Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes;
Sáb 07: Alexandre Tadeu Jorge de Mattos e Cláudia Maria Lopes de Mattos.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#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, Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila
Hasan), Presb. Alcides Lima, Célia Vargas (mãe do Rev. Carlos Vargas), Jussara Trindade.
Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 02: De alguma maneira: Esperança - Salmo 34.15-18
Ter 03: Veja a sua cidade - Gênesis 12.1-3
Quar 04: Ainda meu Rei - Salmo 74.4-8,12-23
Qui 05: A fonte da sabedoria - 1 Reis 3.16-28
Sex 06: Papai no dentista - Mateus 26.36-39
Sáb 07: Desculpas - Colossenses 3.12-17

Dom 08: Pais e filhos - Efésios 4.31,32

#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

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti

Próximo Domingo (08.11.2020) - Equipe Especial de
Recepção de Retorno aos Cultos Presenciais

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

Equipe 1: Filipe Agum, Marcelo Castro, João Márcio Santos, Jorge Gorne,
Leonardo Trindade, Valéria Gorne, Viviane Mattos, Beatriz Gorne, Hannah
Duartem, Bruno Trovão, Samuel Coelho, Aline Gomes, Victor Mota, Adrizia
Muniz, Isabelle Barbosa, Luis Monteiro, Roberto Marinho, Elionora Pinto,
Cecilia Rodriguez, Newton Rodriguez.
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#liderança
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#ump

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

Somos todos Marta
Depois de tantas surpresas e desafios, de tanta superação e
resignação, depois de lágrimas e perdas, reencontros e sorrisos
aliviados, estamos quase chegando ao fim deste icônico ano de 2020. E
se, por um lado, parece que o tempo voou, por outro, parece que vivemos
muito, tamanhas foram as mudanças, adaptações, afastamentos e
apagões emocionais pelos quais passamos.
Dentro do nosso barquinho de 2020, em meio a um mar tão
agitado, não naufragamos. Nos vimos, porém, tantas vezes, aturdidos
com as ondas bravias, com o vento assoviando rispidamente perto - e
dentro - de nós. Não foi nada simples, não é mesmo? Mas, é bom olhar
para trás e perceber que jamais estivemos órfãos. O Espírito Santo, nosso
amigo, nosso consolador, socorro de Deus bem presente na hora da
angústia, esteve conosco durante toda essa travessia. Bendito seja Deus
por isso. Pois bem, estamos iniciando novembro: o mês da gratidão.
Sempre fico muito reflexiva nesse mês e ele me faz lembrar muito de
Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A passagem do encontro dessas irmãs
com Jesus (Lucas 10:38-42) é um convite a sossegarmos nosso espírito
agitado depois de toda essa travessia e derramarmos nossos corações
aos seus pés, como fez Maria.
Por tantas vezes nos mantivemos distraídos em nossas muitas
responsabilidades, desafios, home offices e pilhas de tarefas; absortos
nas reinvenções das rotinas domésticas, das relações, dos estudos. De
fato, quase tivemos que reinventar a roda nesses tempos.
Mas, sabe, no fundo, não importa: tanto os que passaram bem
pela quarentena, realizando, superando, se mantendo firmes, quanto os
que se sentiram mais fragilizados, mais abalados, mais entristecidos e
ansiosos... todos, todos somos Marta: entretidos em nossas dores ou em
nossos muitos afazeres, trazemos uma alma cansada e calejada pelo mar
bravio de 2020. E Jesus nos convida a nos assentarmos aos Seus pés para
recebermos seu renovo. Eu não sei como está seu coração no meio de
toda essa ventania. Mas, de uma coisa eu sei: em Jesus temos paz.
Acheguemo-nos confiadamente diante Dele. Derramemos nosso coração
aos seus pés e recebamos paz; a paz que excede todo o entendimento, a
paz que excede e contraria toda lógica e razão. Esse é um convite para
começarmos novembro, o mês da gratidão, cessando todo o ruído de
nossa mente e coração, para ouvirmos Sua voz e recebermos o renovo
que vem Dele. Que você seja restaurado e receba cura para as suas
emoções nesses dias. É tempo de parar, se achegar e agradecer.
Estejamos aos pés de Jesus. Ele continua nos convidando a escolher a
boa parte.
>> Voltamos! Estaremos juntos nos dias 06/11/2020;
27/11/2020; 11/12/2020. 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!
>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo
Instagram e Facebook: @umprio

17 - Boletim Dominical

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

