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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
Durante a história da Igreja, a partir 

do século I, até hoje, século XXI, os 
seguidores de Cristo receberam vários 
apelidos: “os do caminho”,  “os crentes”, “os 
bíblias”, “os evangélicos”, “os protestantes” 
etc. Porém, o nome mais significativo e 
identificador, lhes foi atribuído no século I, 
em Antioquia: “...Em Antioquia, foram os 
discípulos, pela primeira vez, chamados 

ccristãos.” (Atos 11. 26 ). 

Os dicionários definem o cristão 
c o m o  “ Q u e m  p r o f e s s a  e  s e g u e  o 
cristianismo; que é adequado e compatível 
com a doutrina cristã; pessoa batizada numa 
igreja cristã e que segue a doutrina de Cristo."

Cristianismo: "Conjunto das várias 
denominações cristãs, baseadas nos 
ensinamentos de Cristo, transmitidos por 
seus apóstolos e evangelistas." 

Cristão-Novo: "Judeu convertido 
ao cristianismo.” 

Alguns teólogos e escritores 
cristãos definem os seguidores de Cristo:

“O cristão é a mente através da qual 
Cristo pensa; o coração através do qual Cristo 
ama; a voz através da qual Cristo fala; a mão 
através da qual Cristo ajuda.” (Walter Knight).

“Ser cristão é ser discípulo de Cristo 
mais do que seguidor de uma doutrina por 
Cristo ensinada.” (Mário Branco). 

A vida cristã pode ser resumida 
numa sentença: “Pertença a Cristo e a vida 
pertencerá a você”. (Stanley Jones). 

“A maior necessidade do mundo 
hoje é de Cristãos com maturidade espiritual, 
que não somente tenham professado a sua fé 
em Cristo, mas que vivam essa fé cada dia.” 
(Billy Graham).

O cristão autêntico, reformado, 
nova criatura em Cristo, rejeita a tradição e 
tem a Palavra de Deus como “única regra 
infalível de fé e prática.” Sola Scriptura - 
somente a Escritura. Sua vida é pautada e 
dirigida pela Palavra inerrante de Deus. 

Tem compromisso de fidelidade 
com Deus; mantém comunhão com Ele, pela 
mediação de Cristo; foi selado com o Espírito 
Santo para o dia da redenção. O Espírito 
habita nele e o seu coração pertence a Cristo!

O cristão autêntico adora a Deus (a 
Trindade) em espírito e em verdade. Não usa 
imagens, fotos, etc. Que caracterizam 
idolatria. Não adora anjos, “santos” e a 
“virgem” Maria.  A Bíblia não requer e proíbe. 
É idolatria! O cristão , coerente com a Palavra 
de Deus, só adora ao Deus-Pai, Deus-Filho e 
Deus-Espírito Santo!

O cristão verdadeiro  é discípulo 
de Cristo, vive Nele, por Ele e para Ele!  
Assume a sua cruz, nega-se a si mesmo e o 
segue. “Dizia a todos: Se alguém quer vir 
após mim, a si mesmo se negue, dia a dia 
tome a sua cruz e siga-me.” (Lc 9.23). 

O cristão genuíno é testemunha 
(mártir) de Cristo: Vive e morre por Ele! 
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Ser Cristão é coisa Séria!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxíliar 



#notícias gerais

2 - Boletim Dominical 

Pão Diário da Catedral 2021 
 Não deixe para a última hora!  Reserve a quantidade que você deseja, pois a 
edição será limitada.  Este ano teremos à disposição o devocionário 2021 personalizado 
com a foto da nossa Igreja na capa, 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 enviando uma mensagem 
para o WhatsApp 21 99500-9778. Pão Diário da Catedral, mensagens para o seu 
coração..

Convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária

Cumpr indo  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 final do Culto 
Vespertino.

A votação acontecerá das 09h às 
19h15min, sem interrupção.

"Art. 9 - A assembleia geral da 
Igreja constará de todos os membros em 
p l e n a  c o m u n h ã o  e  s e  r e u n i r á 
ordinariamente, ao menos uma vez por ano, 
e, extraordinariamente, convocada  pelo

Conselho, sempre que for necessário, 
regendo-se pelos respectivos estatutos.

§ 1º - Compete à assembleia:
a) eleger pastores e oficiais da 

Igreja"; (CI/IPB).

Ecos da Catedral
 Temos sido assistidos por nossa 
liderança, não é mesmo? Não nos faltam 
oportunidades de crescer, de falar sobre 
oração, sobre reavivamento da fé e tantos 
outros temas que o Espírito Santo tem nos 
instruído. Aproveite e participe. Temos 
reuniões dos ECOS todos os dias da 
semana. Nosso contato: 

98193.9584 - e-mail: 
ecos@catedralrio.org.br.

Eleição da mesa do Conselho 
 Em reunião presencial, no dia 28 de 
outubro, o Conselho da Igreja elegeu sua nova 
mesa para 2021, que ficou assim constituída: 

Presidente: Rev. Renato Porpino,
Vice-presidente: Presb. Guaraci Sathler,
1º secretário: Presb. Antônio Procópio Gouvea,
2º secretário: Presb. Assuero Silva,
3 º secretário: Presb. Paulo Raposo Correia,
1º tesoureiro: Presb. Altair Bazeth,
2º tesoureiro: Presb. Renan Jardim.



1- Qualificação e atribuições bíblicas 
1.1 – Diáconos.
 “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; 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 
N i c o l a u ,  p r o s é l i t o  d e  A n t i o q u i a . 
Apresentaram-nos perante os apóstolos, e 
estes, orando, lhes impuseram as mãos.” (At 
6. 1-6)
 “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.” (1 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.” (1 Tm 3. 12-13).

1.2 – Presbíteros.
 “Fiel é a palavra: se alguém aspira 
ao episcopado, excelente obra almeja. É 

necessário, portanto, que o bispo seja 
irrepreensível, esposo de uma só mulher, 
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, 
apto para ensinar; não dado ao vinho, não 
violento, porém cordato, inimigo de 
contendas, não avarento; e que governe bem a 
própria casa, criando os filhos sob disciplina, 
com todo o respeito (pois, se alguém não sabe 
governar a própria casa, como cuidará da 
igreja de Deus?); não seja neófito, para não 
suceder que se ensoberbeça e incorra na 
condenação do diabo. Pelo contrário, é 
necessário que ele tenha bom testemunho dos 
de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço 
do diabo.” (1 Tm 3. 1-7)
“Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, 
eu, presbítero como eles, e testemunha dos 
sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante 
da glória que há de ser revelada: pastoreai o 
rebanho de Deus que há entre vós, não por 
constrangimento, mas espontaneamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como dominadores 
dos que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo 
que o Supremo Pastor se manifestar, 
recebereis a imarcescível coroa da glória.” (1 
Pe 5. 1-4).
 “ D e v e m  s e r  c o n s i d e r a d o s 
merecedores de dobrados honorários os 
presbíteros que presidem bem, com 
especialidade os que se afadigam na palavra e 
no ensino. Conjuro-te, perante Deus, e Cristo 
Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes 
conselhos, sem prevenção, nada fazendo com 
parc ia l idade .  A  n inguém imponhas 
precipitadamente as mãos. Não te tornes 
cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te 
a ti mesmo puro. ”  (1 Tm 5. 17, 21-22). Ao 
escolher e votar nos oficiais, procure ver neles 
as qualificações bíblicas! 

Eleição de Oficiais - Instrução à Igreja



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. Na 
última segunda feira foi realizada uma 
simulação com a ferramenta do aplicativo, com 
a participação de 11 Diáconos. Nesse teste os 
Diáconos realizaram o procedimento sem 
dificuldades. 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 à reabertura dos Cultos 
Presenciais, a nossa Igreja formou 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 
u n i c a m e n t e  n a  s u a 
segurança. Atitudes nítidas 
de responsabilidade, amor e 
c u i d a d o  p e l o s  s e u s 
membros e visitantes.

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.

SAF - Sociedade Feminina Auxiliadora 

A Vida Frutífera  - Novembro chegou e com 
ele a indicação de mais um livro para leitura e 

#sociedades
e ministérios
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seu crescimento espiritual . A Vida Frutífera , de 
Jerry Bridges é publicado pela Editora Cultura 
Cristã, e nos desafia a vestir os trajes da graça 
sendo sinceras seguidoras de Cristo. Como ter 
uma vida frutífera e lutar contra os velhos 
padrões de comportamento? Tempo de ler! 
Compartilhe conosco  sua impressões!

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 terça-
feira,  às 9h. Vamos buscar a presença  do 
Senhor juntas, pelo App Zoom. 

Reunião Plenária Extraordinária - A reunião 
será  no dia 19 de novembro, pelo Zoom,  às 
14h30min 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)

Atenção: na próxima terça-feira, dia 10/11, às 
20h, teremos nossa reunião FAMÍLIA COM 
PROPÓSITO. Acontecerá pela plataforma 
ZOOM. Link e senha serão disponibilizados 
pelo WhatsApp do ECCC. Você não pode 
perder esta noite de bênção. Contamos com 
sua ajuda repassando a todos da Família 
ECCC.
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Nossos canais de comunicação  - 
INSTAGRAM e WHATSAPP - estão sempre 
atualizados. Não fique de fora das nossas 
programações.

Aniversário de Bodas – Como casal, vocês 
descobriram a felicidade. Mantenham esse 
jeito muito especial de lidar um com o outro. O 
ECCC deseja que Deus os mantenha unidos 
para sempre. Feliz aniversário de casamento! 

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Eleição: Convocamos nossos adolescentes, 
para nos reunirmos em assembleia, no dia 22 
de novembro de 2020,.às 17h, para eleição da 
nossa diretoria de 2021. Será pelo aplicativo 
Zoom. Venha estar conosco e esteja em oração 
pela próxima diretoria. 

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:
E m a i l :   d i r e t o r i a u p a r i o @ g m a i l . c o m
I n s t a g r a m :  @ u p a . r i o  /  F a c e b o o k : 
facebook.com/Upa-Rio

Movimento Osásis 

Devocional: Você é nosso convidado para 
participar da nossa devocional de hoje. 
Estaremos recebendo como pregador da 
devocional  o Rev. Cláudio Aragão, que além  
de pregar, cantará e declamará uma Poesia! 
Contamos com sua presença, às 16h30, pelo 
aplicativo zoom, domingo, 08/11/20.Não falte! 
Será muito bom revê-lo!!!!!

ELEIÇÕES: Aguarde a divulgação da data, mas 
esteja em oração, para que o Senhor nos 
abençoe, nos orientando na condução da 
votação e indicação dos nomes que desejam 
participar da diretoria de 2021.

Culto Infantil. 

Que alegria!!! Todos os domingos, às 
09h30min somente no nosso canal do 
YouTube: Catedral Rio. Juntos vamos louvar e 
aprender mais um pouquinho da palavra de 
Deus. Chame o papai e mamãe, vovô, vovó, 
titia, titio e os amiguinhos. Separe uns 
minutinhos pra ouvir a voz de Deus. Participe! 
Aguardamos você lá!

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I- ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

Litania de Adoração: 
Dirigente: “ O teu trono, ó Deus, é para todo o 

sempre; cetro de equidade é o cetro do teu 
reino.” (Sl 45. 6).

Mulheres: “O teu nome, eu o farei celebrado 
de geração a geração, e, assim, os povos te 
louvarão para todo o sempre.” (Sl 45. 17)

Homens: “Reina o Senhor. Revestiu-se de 
majestade; de poder se revestiu o Senhor e 
se cingiu. Firmou o mundo, que não 
vacila.” (Sl 93. 1).

Dirigente: “Desde a antiguidade, está firme o teu 
trono; tu és desde a eternidade.” (Sl 93. 2).

Todos: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 
bendirei o teu nome para todo o sempre. 
Todos os dias te bendirei e louvarei o teu 
nome para todo o sempre.” (Sl 145. 1-2)

19 HNC –“Rei Sublime”.

Cântico: Ele é exaltado 

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!
Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus, glorifiquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis 

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Por isso, vos digo: não 
andeis ansiosos pela vossa vida, quanto 
ao que haveis de comer ou beber; nem 
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de 
vestir. Não é a vida mais do que o alimento, 
e o corpo, mais do que as vestes? Observai 
as aves do céu: não semeiam, não colhem, 
nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso 
Pai celeste as sustenta. Porventura, não 
valeis vós muito mais do que as aves? 
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com 
que nos vestiremos? Porque os gentios é 
que procuram todas estas coisas; pois 
vosso Pai celeste sabe que necessitais de 
todas elas; buscai, pois, em primeiro 
lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas.” 
(Mt 6. 25-26, 31-33)

315 HNC – “Vamos nós trabalhar” 
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais 

III – EXPOSIÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica 
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev.  Wladymir Soares de Brito 

IV – CONTRIÇÃO COM O PAI PELA 
MEDIAÇÃO DO FILHO

Dirigente: “Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do 
cálice; pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo, come e bebe juízo para si.”   (I Co 
11. 28-29)

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Congregação: “Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se, 
porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 
todo pecado.” (I Jo 1. 9,7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

Ceia do Senhor 
Ministração do Pão:

Cântico: “Vem Cear.” 

1. Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear;
Com celestial maná, que de graça Deus te dá.
Vem, faminto, tua alma saciar!

Vem cear, o Mestre chama, vem cear!
Mesmo hoje tu te podes saciar.

Poucos pães multiplicou, 
Água em vinho transformou.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear!

Ministração do Vinho:

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!

VI – DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico: Te Agradeço 

Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser!

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço. Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço. Te agradeço.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio:  Lá
Lá, no fim do horizonte,
No canto mais distante.
Lá, a tua mão está!

Lá, acima do universo,
Nas linhas de um verso.
Lá, a tua mão está!

Se eu for ao céu ou
Ao mais profundo mar,
Ali tua mão está.
Ali tua mão está!
Nem sempre eu posso ver,
Mas além do meu olhar,
A tua mão está.
A tua mão está!

Lá, no imenso firmamento,
Em todos os momentos.
Lá, a tua mão está!

Lá, no coração que chora,
No abraço que consola,
Lá, a tua mão está.

Se eu for ao céu... 

Deus está quando amanhece.
Deus está no fim do dia.
Deus está, conhece tudo.
Deus está, e o que preciso,
Nele está!

Deus está e é o meu consolo.
Deus está, e minha alegria
Nele está!

Se eu for ao céu... 

I – ADORE COM FERVOR

Chamada à Adoração:
Dirigente: "Cantai ao Senhor um cântico 

novo, cantai ao Senhor, todas as terras." 
(Sl 96.1).

Mulheres: "Cantai ao Senhor, bendizei o seu 
nome; proclamai a sua salvação, dia após 
dia." (Sl 96. 2).

Homens: "Anunciai entre as nações a sua 
glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas." (Sl 96. 3).

Dirigente: "Porque grande é o Senhor e mui 
digno de ser louvado, temível mais que 
todos os deuses." (Sl 96.4).

Mulheres: “Porque todos os deuses dos 
povos não passam de ídolos; o Senhor, 
porém, fez os céus.” (Sl 96.5).

Todos: “Glória e majestade estão diante dele, 
força e formosura, no seu santuário."                
(Sl 96.6).

Cântico: Quão formoso és

Quão formoso és
Rei do universo,
Tua glória enche a terra
E enche os céus.

Tua glória enche a terra!
Tua glória enche os céus!
Tua glória enche minha vida,
Senhor!

Maravilhoso é estar em tua presença.
Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor!



Cântico:  Tu és Santo

Tu és santo (Tu és santo)
Poderoso (Poderoso)
Tu és digno (Tu és digno)
De adoração (De adoração)
Eu te sigo (Eu te sigo)
Eu te ouço (Eu te ouço)
Para sempre (Para sempre)
Te amarei (Te amarei)

E eu canto e louvo
(Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos reis)
Ao Rei que é digno 
(Ele é o Pai de amor, Poderoso Deus)
E eu amo e adoro 
(É o Emanuel, É o Grande Eu Sou)
Diante dEle eu me prostro 
(Ele é o Cordeiro que me salvou)

E eu canto e louvo
(Ele vivo está, Ele ressurgiu)
ao Rei que é digno
(Sempre reinará, ele sempre existiu)
E eu amo e adoro 
(Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim)
Diante dEle eu me prostro 
(Salvador e Messias, Amigo pra mim)

Príncipe da paz ,só por Ele eu viverei.

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO

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." (2 Co 9. 6-8)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Cântico: Tributo a Yehovah

Eu sou grato por tudo que tenho,
O tesouro maior desse mundo
Me foi dado como herança eterna.
Maior prova de um amor tão profundo!

Tenho vida, alegria, todo tempo.
Tenho amigos, família, muitos irmãos,
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
Que fez tudo ao me dar a salvação!

Louvarei ao Senhor em todo tempo.
Seu louvor estará continuamente.
Em meus lábios e também no coração,
Jesus Cristo será sempre minha canção!

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Sacrifícios agradáveis a 
Deus são o espírito quebrantado; coração 
compungido e contrito, não o desprezarás, 
ó Deus. Esconde o rosto dos meus 
pecados e apaga todas as minhas
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iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um 
coração puro e renova dentro de mim um 
espírito inabalável.” (Sl  51.17,  9-10)

Motivos de Oração 

Cântico: Oceanos

Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés podem falhar,
E ali Te encontro no mistério,
Em meio ao mar, confiarei.

E ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei.
Se o mar crescer,
Somente em Ti descansarei,
Pois eu sou Teu e Tu és meu!

Tua graça cobre os meus temores,
Tua forte mão me guiará.
Se estou cercado pelo medo,
Tu és fiel, nunca vais falhar!

E ao Teu nome clamarei....

Guia-me pra que em tudo em Ti confie,
Sobre as águas eu caminhe
Por onde quer que chames.
Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme.
Senhor, em Tua presença .... 3x

E ao Teu nome clamarei....

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA 

Leitura Bíblica 

Cântico: Eu Vou Construir

Digno desta canção só Tu és, Senhor!
Digno do meu louvor só Tu és, Senhor!
Digno da minha vida Tu és, Senhor!
Oh, eu sou Teu!

Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus!
Fonte da salvação só Tu és, Jesus!
Digno da minha vida Tu és, Jesus!
Oh, eu sou Teu.
Eu sou Teu.

Santo. És incomparável.
És inigualável.
Abre os meus olhos, Senhor!
Mostra quem Tu és e enche o meu coração
Do amor que faz mudar o mundo!

Eu vou construir minha vida em Ti.
Tu és meu fundamento.
Eu vou confiar somente em Ti,
Não vou ser abalado!

Mensagem: Mis. Leninha Maia  

V – SIRVA COM AMOR 

Cântico: Pra Sempre

O universo chora,
O Sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador!
Seu corpo lá na cruz,



Seu sangue derramou,
O peso do pecado Ele levou.

Deus P ai o abandonou,
Cessou seu respirar,
Em trevas se encontrou o Filho.
A guerra começou, a morte enfrentou,
Todo o poder das trevas vencido foi!

A terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
E nada vencerá seu grande amor!
Ó, morte, onde estás?
O rei ressuscitou!
Ele venceu pra sempre!

Pra sempre exaltado é!
Pra sempre adorado é!
Pra sempre Ele vive!
Ressuscitou, ressuscitou!

A terra estremeceu, o sepulcro se abriu...

Pra sempre exaltado é....

Cantamos aleluia!
Cantamos aleluia!
Cantamos aleluia!
O Cordeiro venceu!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: A Bênção
Que o Senhor te abençoe
E faça brilhar seu rosto em ti.
Que conceda Sua graça
E te dê a paz!

Amém, amém, amém.
Amém, amém, amém.

Que o Senhor te abençoe...

Amém, amém, amém...

Que a bênção se derrame
Até mil gerações.
Tua família e teus filhos
E os filhos dos teus filhos... 2x

Sua presença te acompanhe
Por detrás e por diante,
Do teu lado e em ti.
É contigo, é por ti.
E de dia, e de noite,
Tua entrada e saída,
Em teu riso, em teu choro,
É contigo, é por ti!

É contigo, é por ti...

“Para muitos cristãos, o cristianismo é uma 
atividade dominical, que às segundas-feiras não mais lhes interessa.” 

(Martin Luther King Jr.)



#aniversariantes da semana

Hoje: Iran Borges e Tania Cristina Paiva Borges, Luzimagno da Fonseca 

Lemos Heringer e Maria da Glória Tortora dos Santos;
Seg 09:  Ricardo Candido Bezerra e Leila Barros Candido Bezerra, Genildo 

Gandra Lourenço e Maria José Rufino Lourenço, Cristóvão Joaquim da 

Silva e Norma Gomes da Silva;
Ter 10: Diác. Leonardo Nicácio Trindade e Fernanda dos Santos Correa;
Qua 11: Diác. Walter Cascardo Carneiro e Rogélia Garcia da Silveira, 

Rogério Almeida Rabelo Júnior e Geane Creazola Almeida Rabelo;
Qui 12: Wilca Pereira dos Passos Santos e Fernando Moreira dos Santos, 

Paula Figueiredo de Castro Freitas e Vinícius de Abreu Pereira;
Sáb 14: Paulo Sathler Figueredo e Rosele Fernandes de Azevedo.

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

Hoje: Gabriel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos, Jorge Antonio Bonfim de 

Camargo, Samuel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos;
Seg 09: Keler Cristina de Figueiredo Silva, Maria Augusta Alves;
Ter 10: Bárbara Fagundes Paixão Ramos Baptista de Abreu, Davi Tucci, Solange 

Ramos Bastos, Sóstines Dias da Silva;
Qua 11: Cecilia Costa da Silva, César Augusto de Mattos Barretto, Francisca 

Cleizi de Souza, Rosalina Dias Nogueira, Vitória Carneiro Lara;
Qui 12: Alan Silva Ribeiro Filho, Jennifer da Silva Farias, Lívea Cabral Gomes, 

Luciana Berlamino Anchieta, Manuel Antônio Correa da Costa Thedim, 

Rejane Pereira Reis Gomes;
Sex 13: Elizabeth Clara Costa de Araújo, Emanuel Gomes Cabral, Laís Silveira 

Loureiro Santos Nascimento, Marcos Vinícius dos Santos Ramos, Maria 

Cleonice Couto da Gama;
Sáb 14: Adelino Ferreira, Márcia Maria de Souza Pinto, Marcos Antonio de 

Souza Almeida, Steno Victor Mazzolenis.

#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,  Odete Melosi, Luís Carlos (esposo de Leila Hasan), Presb. Alcides Lima, 
Célia Vargas (mãe do Rev. Carlos Vargas), Jussara Trindade, Rev. Fausto Cavalcanti, Rev, Ivo Mozart, 
Sidney Moraes (amigo do Lúcio).

Outro Motivo: Eleição das Diretorias das Sociedades Internas para 2021

Seg 09: O que podemos fazer - Filipenses 2:1-11
Ter 10: Sua presença - Êxodo 3:7-12
Qua 11: Esperança confiante - Filipenses 1:19-26 
Qui 12: Quem está dirigindo? - Romanos 6:1-14 
Sex 13: Rebanho tolo, bom pastor - Ezequiel 34:7-16
Sáb 14: Obrigado a encorajar - Hebreus 10:19-25 
Dom 15: Distrações perigosas - João 13:31-35

#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: Wladymir Soares 

de Brito
 

19h: Mis. Leninha Maia
Tema:  "Contramão: 
A lógica do Reino! "

Próximo Domingo (15.11.2020) - Equipe Especial de 
Recepção de  Retorno aos Cultos Presenciais

Antônio Renato, Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, 
Marcelo Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo Nobre, Mariana Abdo, Gabriel 
Freitas, Gabriella Santi, Lucio Maia, André Lima, Odete Tavares, 
Charles Mattos, Priscila Marques, Leonardo Gomes, Isabela K, 
Assuero Silva.



#liderança
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Sede agradecidos. (Cl. 3.15)
 Ser agradecido é bem mais do que apenas dizer “obrigado”. Já dizia o 
ditado francês: “ A gratidão é a memória do coração”. Ela se assemelha a 
uma espécie de alegria, que acompanha o recebedor de um favor 
concedido por alguém.

Se, por um lado, a ingratidão pode alimentar pecados em 
nosso coração  - como a inveja, a murmuração, o descontentamento, a 
amargura, o ceticismo,  o desânimo, a autocomiseração, entre tantos 
outros -  a gratidão, por sua vez, nos conduz a um estado de 
contentamento que promove em nosso ânimo alegria, satisfação e paz.

Ela nos traz uma confortante percepção de que estamos a 
todo momento “no lucro”. Sim, pois, por multiformes perspectivas, 
temos recebido o bem que não merecíamos, e temos sido poupados de 
todo o mal de que somos realmente merecedores.

Tempos atrás presenciei certa pergunta ser feita a um sábio.
-- "Porque Deus permite que coisas ruins aconteçam a 

pessoas boas?"
Em silêncio, assisti a resposta:
-- “Como assim, meu jovem? Só houve uma pessoa boa no 

mundo, e Ele morreu numa cruz, sem merecer, para livrar um sem 
número de pecadores ingratos”.

À luz do Evangelho, nos deparamos com o fiel retrato do que 
somos: pecadores. Aborrecendo a Deus todos os dias com os nossos 
pecados, como poderíamos esperar boas dádivas dele? Para nossa 
sorte, a cada manhã, somos agraciados com favor imerecido, 
misericórdia sustentadora e vida em abundância. Felizmente, tudo isso 
depende apenas da bondade graciosa do nosso Deus, e não de nossa 
dignidade. Nesta semana, pare por alguns minutos e pergunte a si 
mesmo: O que você tem nutrido em seu coração? Como sua “conta tem 
fechado”? Tem se sentido sempre recebedor de mais do que merece, ou 
tem sido consumido por sentimentos de injustiça e frustração? Tem se 
perguntado por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que 
certas coisas acontecem com você? Deixe ecoar uma nova pergunta: por 
que não você?

Sejamos agradecidos. O melhor de Deus já veio. E mudou 
para sempre o nosso destino. Em breve nos reencontraremos com 
Jesus. E, mesmo nos dias mais tristes, temos este consolo: “nada 
poderá nos separar do amor de Deus”. Em Cristo estamos supridos, 
redimidos, perdoados e consolados em nossas dores. Bendito seja 
Deus.

Silvana Amaral

>> Voltamos!  Estaremos juntos nos dias  27/11/2020 e 
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

#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


