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#editorialCRISTIANISMO, UMA ESCOLHA PESSOAL OU A VERDADE ABSOLUTA? #editorial
Na sociedade atual, o cristianismo não 

desempenha um papel relevante na vida 
pública. Moral e verdade cristã estão restritas 
a um lugar de escolha pessoal, verdade 
privativa, que cada um pode seguir nas suas 
casas, mas não são exigências de obediência 
pública. No entanto, cristianismo é a verdade 
absoluta sobre a revelação de Deus. 
Precisamos tirá-lo desse cativeiro. Em 
resumo essa é a explicação de Nancy Pearcey 
do porquê escrever “Verdade Absoluta”. A 
sociedade moderna teve como uma das 
características a exaltação da razão e vimos a 
ciência com suas “verdades comprovadas” 
assumindo um papel de exclusividade no 
debate público. O cristianismo passou a ter 
sua aplicação aceita somente nas casas das 
pessoas, pois nada teria a acrescentar na 
esfera pública, por ser “objeto de fé e escolha 
pessoal”.

Diante desse fato, precisamos nos 
perguntar o que a Bíblia nos fala acerca das 
verdades totais da nossa existência. O 
cristianismo é apenas um compromisso de fé 
individual ou tem a ver com a realidade na qual 
vivemos? Essa resposta é crucial para definir a 
nossa posição diante da revelação bíblica e 
sua aplicação na vida pública. Nós 
defenderemos que o cristianismo tem 
respostas a cada elemento de nossa 
sociedade, ou continuaremos a aceitar o 
cativeiro privado no qual fomos colocados?

Romanos 1, em especial a partir do v.18, 
nos mostra duas verdades centrais da 
realidade do mundo. A primeira delas é que 
Deus se revela em sua criação, de tal forma 
que não é possível declararmos sua 
inexistência. A segunda delas é que o ser 
humano está pervertido e, por isso, rejeita a 
revelação divina de si mesmo.

O óbvio disso é que se o ser humano 
escolhe se rebelar contra Deus e ignora Sua 
existência, seus projetos, suas descobertas 
etc. estão todos afetados e afastados do 
Criador. A questão é que, sendo Deus o criador 
de cada parte da realidade, a verdade completa 
de sua criação só pode ser encontrada a partir 
Dele. Ou seja, um sistema que não leva em 
consideração a Deus e sua soberania e que 
propõe um caminho para cada elemento da 
sociedade a partir da negação da revelação 
divina, nunca nos conduzirá ao que Deus tem 
para nós como Suas criaturas.

É aqui que o cristianismo entra no 
discurso. Mais do que uma escolha pessoal 
vinda a fé, ele é a revelação de Deus, que nos 
explica de onde viemos, o que está 
acontecendo conosco agora e para onde 
estamos caminhando. Também oferece um 
novo sentido a tudo o que desenvolvemos na 
sociedade.

Isso nos motiva ainda mais a conhecer 
sobre o Senhor e sua Palavra. Nos motiva a 
trabalhar pelo bem de nossa sociedade, pois 
isso glorifica a Deus. Nos dá convicção para 
defender o projeto de Deus para casamento, 
identidade e sexualidade humana, mas 
também para justiça social, desenvolvimento 
de nossa sociedade e outros elementos da 
vida pública.

O cristianismo é a verdade total para 
a nossa existência completa e devemos 
testemunhar essa verdade no mundo no 
qual fomos colocados. Que o Senhor nos 
leve a conhecer mais de Sua verdade, e nos dê 
sabedoria para vivermos o cristianismo como 
norte de tudo o que fazemos!

Daniel Jardim

Licenciando  



#notícias gerais

Assembleia Geral Extraordinária
 O Conselho convoca a Igreja para 
reunir-se em AGE, hoje dia 10/10, após o 
Culto Matutino, em primeira convocação, 
para tratar da venda do apartamento na RUA 
ANDRÉ CAVALCANTI, 41 / SALA 416 – 
CENTRO/RJ, de propriedade da Igreja. Ore e 
participe! 
 Em 2ª convocação, a Assembleia 
reunir-se-á no dia 17/10/2021, às 
12h15min (após o Culto Matutino).

Projeto Caixa de Sapato 2021
Vamos continuar com a linda 

missão de abençoar crianças e idosos neste 
Natal dos seguintes locais: Lar Vasti e Lar D. 
Marta (crianças); Clube dos Paraplégicos, 
Abrigo Presbiteriano e Lar Samaritano 
(Idosos). O projeto visa presentear com 
uma caixa de sapato cheinha de lembranças 
como: brinquedos, material escolar, 
material higiênico, gorros etc. As inscrições 
já estão abertas na recepção da Igreja, pelo 
WhatsApp (21) 98102-9088 ou secretaria. 
Se você quer adotar alguém e não pode 
montar a caixa, teremos uma equipe a 
disposição. É só entrar em contato. O 
desafio é enorme e precisamos da 
colaboração e apoio da Igreja como sempre 
tivemos. As caixas devem ser entregues até 
o dia 07 de novembro. Projeto Caixa de 
Sapato, a Catedral fazendo a diferença nos 
corações. 

A adoração por meio da contribuição.
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que 
nela se contém, o mundo e os que nele 

habitam”. (Sl 24. 1)
“Cada um contribua segundo tiver 

proposto no coração, não com tristeza ou 
por necessidade; porque Deus ama a 

quem dá com alegria” 2 Co. 9. 7
 Reconhecemos que tudo que 
somos e temos vem do Senhor, razão pela 
qual não discernimos o dízimo apenas 
como uma questão financeira, e sim 
espiritual. Declaramos nossa total 
dependência do Eterno, por isso 
consagramos nossas vidas e nossos bens. 
Tudo pertence ao Senhor. 

O ato de dizimar a Casa do Senhor 
é um sinal de confiança no Deus Provedor. 
Se o salário é fruto do nosso trabalho, o 
dízimo é fruto do nosso amor e obediência 
ao Senhor da obra! Façamos da entrega dos 
dízimos e ofertas um ato de adoração. O 
Apóstolo Paulo nos ensina que Deus ama a 
quem dá com alegria! A Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro é mantida 
por meio dos dízimos e ofertas, bem como 
de doações voluntárias de visitantes e 
amigos. Desfrute você também da bênção 
de ser um dizimista!  

Parabéns Lic. Daniel Jardim
 Agradecemos a Deus pela sua 
vida e desejamos um novo ano muito feliz 
com saúde,  paz, amor, alegria e sabedoria. 
Deus o abençoe rica e poderosamente.  
Comissão de Comemorações.



Convocação da AGE para Eleição de Diáconos
 O Conselho da Igreja, cumprindo suas atribuições espirituais e constitucionais, 
conforme o art. 9º, paragrafo 1º, alínea “a” da CI/IPB, convoca os membros da Igreja para 
reunirem-se emAssembleia Geral Extraordinária, dia 07 de novembro de 2021, às 9h30min, 
para a eleição de 9 (nove) diáconos.
O Conselho indica os seguintes candidatos ao ofício:

1- Adolfo Guilherme Silva Correia (Reeleição); 2- Elias Santos Silva (Eleição); 3-Henrique 
Manoel Lopes (Eleição); 4- Irland João Alyssom dos Santos Pereira (Eleição); 5- Jérson 
Costa Ferreira Neto (Reeleição); 6- José Vinicius Trindade (Reeleição) ; 7- João Paulo 
Guimarães D'Assunção (Eleição); 8- Jorge Abreu de Araújo (Eleição); 9- Leonardo Nicácio 
Trindade (Reeleição); 10- Ricardo Augusto M. da Cunha (Eleição); 11- Roberto Rosa de 
Azeredo (Reeleição); 12- Thiago Martins de Paula (Eleição); 13- Tiago de Melo Trindade 
(Reeleição); 14- Victor Mota Reis (Eleição).

 Serão eleitos os 09 (nove) candidatos mais votados, após alcançarem o Quorum. A 
abertura da assembleia dar-se-á às 09:30h, seguindo-se a votação até às 19h 15min, 
ininterruptamente. O término da AGE dar-se-á por ocasião do encerramento do culto 
vespertino, às 21h. Informamos à Igreja que os Diáconos Leandro Cláudio de Souza 
Trindade, Paulo de Castro Freitas e Ricardo Cândido Bezerra, por razões de foro íntimo, não 
desejaram concorrer à eleição. Eleição é obra de Deus! Ore e vote naqueles candidatos que 
Deus colocar no seu coração! 

Eleição de Presbíteros 
 N a  A s s e m b l e i a  G e r a l  
Extraordinária, realizada no Domingo 3 de 
outubro, foram reeleitos os presbíteros 
Altair Lauro Bazeth, Newton Alvarez 
Rodrigues Filho, Johannes Carl Gaiser e 
Carlos Roberto Soares, e eleito o Diác. 
Sérgio Dias dos Santos. A Assembleia 
concedeu, também, o título de emerência ao 
presb. Peter Walker Tenney, por mais de 25 
anos de atividades como presbítero.
Deus seja louvado por tudo!
Parabéns aos eleitos e ao emérito. Que as 
bênçãos do Senhor sejam constantes e 
abundantes nas suas vidas  e nas vidas de 
suas famílias.

ECOS DA CATEDRAL
 Outro pilar dos nossos pequenos 
grupos é SERVIÇO! Como é bom cuidar do 
irmão. Como é bom ser cuidado. Temos 
vivido esta experiência, principalmente em 
t empo  de  d i s t anc i amen to .  Que r  
experimentar? Procure um dos nossos 
ECOS e participe. Nosso contato é 
98193.9584.

Bodas de Ouro 
 O distinto casal Maria Eunice de 
Oliveira Souza e Geraldo de Oliveira Souza, 
completou em 07 de outubro de 2021 
cinquenta anos de casamento, feliz e 
abençoado por Deus. Com gratidão, o casal 
celebra o evento hoje, no culto matutino. 
Parabéns ao casal e aos filhos. "O amor 
jamais acaba!"



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Por problemas técnicos 
ocorridos no dia 04 de outubro de 2021 nossa 
Reunião Ordinária de forma on-line, foi 
transferida para a próxima segunda-feira, dia 
11/10/2021, às 19h30min. O link (ID da 
reunião) será disponibilizado no grupo de 
WhatsApp Junta Diaconal.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi 
definido por uma comissão de especialistas, 
para que os membros e visitantes possam 
participar dos cultos presenciais e demais 
programações da igreja de forma segura e 
responsável. Cabe à Junta Diaconal a 
manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19. E isto a JD faz com 
todo zelo e amor pela sua vida. Contamos com 
a compreensão, apoio e respeito de nossa 
Igreja no cumprimento de nossa missão. 
Lembrando que o uso de máscara cobrindo 
boca e nariz é obrigatório durante todo o culto! 

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Contribuição anual!  (Per capita) – chegou a 
hora de contribuir.  Valor R$ 33,00.  Você que 
é sócia da SAF tem esse compromisso 
anualmente. Envie para a sua coordenadora até 
o final de outubro.

Reuniões Departamentais – Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pela plataforma 
Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir a Palavra 
e rever as amigas. Uma tarde edificante.

Depto. Jerusalém – Reunião dia 14 de 
outubro, às 14h30min, pela plataforma Zoom.

Organização da Federação do PRDT – Dia 
16 de outubro, às 15h30min na Igreja do Rio. 
Venha participar desse momento histórico.

#sociedades
e ministérios
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Vigiai e Perseverai em oração – a  Sinodal 
Rio se reúne  para orar.  Toda segunda-feira,  às 
8h, pela plataforma Zoom.  Comece a semana 
em oração.

Caminhando com Esperança – Reunião de 
Oração - Toda terça-feira, às 9h. A SAF Rio se 
reúne para orar.  Venha orar e sinta as bênçãos 
do Senhor sobre você e sua família. Depois é só 
agradecer.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE.” 
(Filipenses 4:13)

“Seu porto seguro, onde esta�?” 
(Provérbios 1:33)

XXIV RECCC – Na última terça ocorreu a 
reunião preparatória. Se não pôde estar 
presente, procure a diretoria ou acesse as 

informações pelo whatsapp para atualização 
dos preparativos. Com a graça de Deus 
poderemos celebrar mais um Reencontro nos 
dias 22, 23 e 24 de outubro de 2021 no Hotel 
At lânt ico Búzios.  Nosso tema será 
“CONECTADOS”. Estejamos em oração, 
mesmo que desta vez você não possa estar 
conosco!

Atualize seu cadastro – Se você mudou de 
número de telefone ou endereço, atualize seu 
cadastro com o casal 2º secretário (João 
Márcio 9889-3325 ou Liziane 9949-66852). 
Se quer ficar por dentro dos avisos e 
programações do ECCC, cadastre nosso 
número (21 - 99500-9776) em seus contatos 
de celular e mande um recadinho dizendo: 
“Quero receber os avisos do ECCC.” Só assim 
você será inserido na linha de transmissão dos 
avisos do ECCC. 

Aniversário de Bodas – Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muita felicidade, amor, harmonia e paz! 
Feliz aniversário de casamento!
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UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje não temos reunião da nossa sociedade. 
No próximo Domingo, dia 17/10 é o terceiro 
domingo: teremos devocional da UPH-Rio. 
Programe-se para estar conosco.
Deus abençoe a sua semana!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Nossos encontros presenciais voltaram e estão 
sendo realizados todos os domingos, às 
17h30min, no Salão Álvaro Reis . Contamos com 
a presença de vocês!!

A b r i m o s  u m a  t u r m a  p a r a  f u t u r o s  
universitários. As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas com qualquer membro da 
diretoria. Essa classe abrange os adolescentes 
de 16 à 18 anos. Venha participar conosco.

Também foi aberta a classe de batismo e 
profissão de fé. Esse curso tem a duração de 2 
meses e também pode ser feito com qualquer 

membro da diretoria.
Acompanhe-nos em nossas redes sociais para 
ficar por dentro se todas as nossas 
programações. É lá onde divulgamos de forte 
mais intensa e detalhada os nossos encontros.

Para mais informações: instagram (upa.rio), 
f a c e b o o k  ( U P A  -  R i o )  o u  
email( )diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional: Próximo dia 17/10, às 16h30min, 
pelo aplicativo Zoom.
 ,https://us06web.zoom.us/j/99443759741
Preletor: Presb. Raul Vargas Filho. 
Louvor: Cintia Fortunato. 
Ore, divulgue e participe. 

Curso “A História dos Hebreus”: Próximo 
dia 18/10 às 19h30min, pelo aplicativo Zoom. 
https://us06web.zoom.us/j/97785132101
Ministração com o Rev. André Albuquerque.

Reunião de oração: Próximo dia 25/10, 
última segunda-feira do mês, às 19h30min 
pelo aplicativo Zoom.

Momento de oração: Todos os dias pelo 
WhatsApp nos grupos, nos reunimos em 
oração. Venha orar conosco.

#sociedades e ministérios
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www.CATEDRALRIO.org.br

Eleição de diáconos - Instrução 

1 - Requisitos Bíblicos para o diácono.

a) A eleição dos primeiros diáconos na história da Igreja. "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 Nicolau, prosélito de 
Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes 
impuseram as mãos." (Atos 6.1-6)

Foram eleitos homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, de boa reputação 
e cheios de sabedoria, constituindo, assim, a primeira Junta Diaconal.

b) Qualificações para o exercício do diaconato. (1 Tm 3.8-10)
Ÿ O Diácono deve ser respeitável. (ter bom testemunho);
Ÿ De uma só Palavra (ser sincero e íntegro no falar);
Ÿ Que governe bem os seus filhos e a própria casa (ter uma família bem 

estruturada)
Ÿ Maturidade espiritual e experiência no serviço cristão. "Também sejam estes 

primeiramente experimentados; e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam 
o diaconato." (1 Tm 3.10)
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO

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: “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)

104 HNC – “Linda Melodia”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

 GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Alternada: 
Dirigente: “Mas o dia começava a declinar. 

Então, se aproximaram os doze e lhe 
disseram: Despede a multidão, para que, 
indo às aldeias e campos circunvizinhos, 
se hospedem e achem alimento; pois 
estamos aqui em lugar deserto.” (Lc 9.12)

Congregação: “Ele, porém, lhes disse: Dai-
lhes vós mesmos de comer. Responderam 
eles: Não temos mais que cinco pães e 
dois peixes, salvo se nós mesmos formos 
comprar comida para todo este povo.”              
(Lc 9. 13)

Dirigente: “Porque estavam ali cerca de 
cinco mil homens. Então, disse aos seus 
discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos 
de  c inquen t a .  E l es  a t ende ram,  
acomodando a todos.” (Lc 9.14-15)

Congregação: “E, tomando os cinco pães e 
os dois peixes, erguendo os olhos para o 
céu, os abençoou, partiu e deu aos 
discípulos para que os distribuíssem entre 
o povo.” (Lc 9.16)

Todos: “Todos comeram e se fartaram; e dos 
pedaços que ainda sobejaram foram 
recolhidos doze cestos.” (Lc 9.17)

105 HNC – “A Certeza do Crente”
1ª e 4ª Estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Cerimônia de Bodas de Ouro: Maria Eunice 
e Gerlado de Oliveira Souza

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



III – EDIFICAÇÃO 

CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO 
DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Atos 9. 32-43 
           Presb. Luis Alberto Santos

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema: da Série: 
“Dúnamis, a Esperança em Movimento.”

IV - CONTRIÇÃO 

 CONFISSÃO E INTERCESSÃO 
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Rogo-vos, pois, irmãos, 
pelas misericórdias de Deus, que 
apresenteis o vosso corpo por sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional. E não vos conformeis 
com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.” (Rm 12. 1-2)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão: 

Cântico: Vem Cear

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: Vem Cear

2. Eis discípulos a voltar, 
Sem os peixes apanhar,
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então, 
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir!

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.

VI - DEDICAÇÃO 

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA

Cântico: Vem Cear

3. Quem sedento se achar, 
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão, 
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.

Vem cear, o Mestre chama, vem cear...

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Teu Santo Nome

Todo ser que vive
Louve o nome do Senhor.
Toda criatura se derrame aos Seus pés.
Ao som da sua voz
O universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande 
Eu-Sou

E mesmo sendo pó
Com tudo que há em mim, confessarei
Que céus e terra passarão
Mas o Teu nome é eterno

Todo joelho dobrará
Ao ouvir Teu nome,
Teu santo nome.
Todo ser confessará:
Louvado seja o Teu nome,
Teu santo nome!

 I – ATO DE ADORAÇÃO

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Uma coisa peço ao Senhor, e a 

buscarei: que eu possa morar na Casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar 
no seu templo.” (Sl 27.4)

Mulheres: “Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!”            
(Sl 84.1)

Homens: “A minha alma suspira e desfalece 
pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo Deus vivo!”         
(Sl 84.2)

Dirigente: “O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os 
seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor 
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!”          
(Sl 84.3).

Todos: “Bem-aventurados os que habitam 
em tua casa; louvam-te perpetuamente.” 
(Sl 84.4). 

Cântico: Senhor e Rei

Acima de todos, acima de tudo
Está o Senhor entronizado.
Os anjos e os homens,
Os céus e a Terra,
Montanhas e mares declaram quem Tu És.

Tu És Senhor e Rei
Governas sobre o universo
Justo e Fiel
Vestido de Glória e Poder
Coroado estás
Pra sempre reinarás!

Prostrados aos Teus pés
Erguemos o Teu Santo nome.
Em adoração
Nos entregamos a Ti.
Toma o Teu lugar
E habita entre nós,
Oh, Santo Deus!

Oh, Santo Deus!

Oração de Adoração



II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Leitura Uníssona: “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. 31-33)

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!
Te agradeço, meu Senhor!

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!
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.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ATO DE INTERCESSÃO

Dirigente: “Vinde, ouvi, todos vós que 
temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele 
feito por minha alma.  A ele clamei com a 
boca, com a língua o exaltei. Se eu no 
coração contemplara a vaidade, o Senhor 
não me teria ouvido.” (Sl 66. 16-18)

Congregação: “Entretanto, Deus me tem 
ouvido e me tem atendido a voz da oração. 
Bendito seja Deus, que não me rejeita a 
oração, nem aparta de mim a sua graça.” 
(Sl 66. 19-20)

Motivos de Oração

Cântico:  Águas Purificadoras

Existe um rio, Senhor,
Que flui do Teu grande amor.
Águas que correm do trono,
Águas que curam, que limpam.

Por onde o rio passar, tudo vai transformar;
Pois leva a vida do próprio Deus.
E este rio está neste lugar.

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 águas-vivas.
Tu és a fonte, Senhor!

Tu és a fonte, Senhor!
Tu és o rio, Senhor!

Oração Silenciosa 
Oração Audível
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IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Tg 3. 1-12  
                          Presb.  Luís Monteiro 

Cântico:  Jesus, Te Amamos

A terra passará,
O teu amor não mudará.
Por Tua graça, Pedra Angular,
Voltou a respirar, Quem morto parecia estar,
A escuridão não prevalecerá.

Por tudo que És respondemos a Ti,
Com amor a Ti cantamos

Jesus, Te amamos.
Como Te amamos.
Te adoramos
De coração!

Tua esperança dás,
O órfão achou um lar,
O que era perdido se encontra em Ti, Jesus!

Tu ergues o nosso olhar,
Nos fortalecerás,
Regenerados pela Tua cruz.

Por tudo que És respondemos a Ti.
Com amor a Ti cantamos.

Jesus, Te amamos...

Nosso afeto e devoção
Rendemos aos Teus pés, ó Jesus !(3x)

Jesus, Te amamos...

Sim, eu amo a mensagem da cruz,
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

Mensagem: Mis. Leninha Maia

V – ATO DE DESPEDIDA 

Cântico: Aflição e Paz (HNC 108)

1.Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!

Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!

2. Embora me assalte o cruel Satanás
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!

3. Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!

4. A vinda eu anseio do meu Salvador!
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo



Poslúdio:  Não Há Um Nome Igual 

Não há um outro nome igual,
Maior que a terra, céu e mar.
Sua glória todos hão de ver
E a Ele se render.
Igual outro não há!

Erga os olhos, o Rei chegou,
A luz do mundo nos alcançou.
Não há um nome igual.
Não há um nome igual.
Cristo é o Senhor!

O Invencível, reinando está
Montes se prostram pra O adorar.
Não há um nome igual.
Não há um nome igual.
Cristo é o Senhor, Jesus

Em Deus, a esperança achei,
Na cruz venceu o nosso Rei.
Poder que a morte não venceu,
Na cruz vida nos deu
Igual outro não há

Erga os olhos, o Rei chegou...

Com Teu poder
Cadeias se rompem,
Terra e céu adoram Teu nome.
O nome de Jesus!
O nome de Jesus é Santo, Santo, Santo!
 

“… Deixe o passado passar. Vire a 
página. Siga em frente. Deus nos criou 

com os olhos no frontal do rosto, não na 
nuca.” (Rev. Guilhermino Cunha)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#aniversariantes da semana

Hoje: Danilo de Apocalypses Vianna, Débora dos Santos do Nascimento, Emerson 
Francisco Gomes, Marcelo Duarte da Silva, Maria da Penha Cataldo Terra, 
Natalia Borges da Costa;  

Seg 11:  Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo Marcos da Silva;  
Ter 12: Amanda Luiza Lima Santiago, Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, 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;  

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

Sex 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;  

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

#de nascimento
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Seg 11: Monique Nascimento dos Santos Farias e Boaz de Matos Farias;
Ter 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; 

Qua 13: Diác. Carlos Candido da Silva e Maria Zoraya de Freitas Lemos; 
Sex 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. 

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti

 “Dúnamis, a esperança em movimento.”

19h:  Mis. Leninha Maia

"Mãos à Obra, a alegria da maturidade 
cristã".

Escala de Púlpito de Presbíteros:

03/10: 10h30min: Presb. Luis Alberto
            19h: Presb. Jorge Apocalypses
10/10: 10h30min: Presb. Luis Alberto
            19h: Presb. Luis Monteiro
17/10: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra
            19h: Presb. Newton Alvarez
24/10: 10h30min: Presb. Peter Tenney
            19h: Presb. Paulo Raposo
31/10: 10h30min: Roberto Corrêa
            19h: Presb. Renan Jardim

Domingo 10/10/2021) - 3A - Culto das 10h30min: Tiago Trindade, Luiz 
Henrique, Ricardo Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, 
Ruy Coelho, Amanda Casanova, Cátia Cunha, Maria Luisa. 

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Tiago Trindade, Luiz Henrique, Ricardo 
Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, 
Ligia Jardim, Renan Jardim, Matheus Bimbi, Claudia Rego.

Próximo Domingo (17/10/2021) - 4A - Culto das 10h30min: Marcelo Castro, 
Sérgio Branco, Thiago Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, 
Roberto Marinho, Odete Tavares, André Lima, Daniele Fernandes.

Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Marcelo Castro, Sérgio Branco, Thiago 
Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, Viviane Castro, Sandra 
Alves, Ada Cunha, Roberto Marinho

Enfermos: Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Diác. Mário Sérgio,  
Maria da Luz Borges de Assunção, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, João Cordeiro, 
Zilá Cordeiro, Thalita Albuquerque, João Terroso (sobrinho do Pb. Fernando da Costa), Diác. 
Jerson Ferreira.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil e pela eleição de oficiais.

Seg 11: Salmo 118. 6-9, 21-25 – O ator principal
Ter 12: Isaías 40. 25-31 – Preencha seu nome
Qua 13: 1 Tessalonicenses 1.1-10 – Vale a pena esperar
Qui 14: Salmo 59. 1, 14-17 – Cantarei de Sua força
Sex 15: 2 Corpintios 1. 8-11 – Orações sob o palheiro
Sáb 16: 1 Tessalonicenses 4. 9-12 – Ambição: vida tranquila 
Dom 17: Ezequiel 2. 4 – 3.3 – Verdades amargas ou doces? 

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção 

às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
 decretos; não me esqueço da tua 

palavra." (Salmos 119. 15-16)

#escalas
Pregação / Recepção e Visitantes

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; 

tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na 
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)



#liderança
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Pastor Efetivo: 

Rev. Renato Lopes Porpino 

Pastor Auxiliar: 

Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 

Pastor Emérito:

Rev. Guilhermino Cunha

Pastor Colaborador: 

Rev. André Luis Albuquerque

Missionária: 

Leninha Maia

Licenciando

Daniel Jardim 

--

Presbíteros: 

Altair Lauro Bazeth, 

André Luís Anselmo Lima, 

Antonio Procópio de C. Gouvêa,

Assuero de Oliveira Silva, 

Carlos Roberto Soares, 

Dário Queiroz Porto, 

Denilson Laurentino Sevilha, 

Fernando Lopes da Costa, 

Iaco Lobo de Souza, 

João Francisco Bastos,

Johannes Carl Gaiser, 

Jorge Lima de Apocalypses,

Luís Alberto Rodrigues Santos, 

Luís Monteiro da Costa, 

Newton Alvarez Rodriguez Filho, 

Olympio Santos F. Bezerra, 

Paulo Raposo Correia, 

Peter Walker Tenney,

Renan Jardim de Souza, 

Roberto Corrêa (Emérito), 

Roberto Leite Marinho, 

Ruy Fonseca Coelho.

-

Presbíteros Eméritos em 

Disponibilidade: 

Adibe Vieira dos Santos,

João Cordeiro.

--

Diáconos: 

Adeclen Garcia dos Santos, 

Adolfo Guilherme Silva Correia, 

Antonio Renato C. da Cunha, 

Carlos Candido da Silva, 

Charles Mattos dos Santos, 

Filipe Agum de Campos, 

Jérson Costa Ferreira Neto, 

João Henrique Gomes, 

João Márcio de Castilho Santos, 

Jonas de Souza, 

Jorge Carlos Camacho Correa, 

Jorge da Silva Gorne, 

José Arteiro Torres de Mesquita, 

José Vinicius Trindade (Emérito), 

Leandro C. de S.Trindade (Emérito),

Leonardo Nicácio Trindade, 

Lúcio Mário da Silva Maia,

Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 

Luiz Henrique Inácio de Souza, 

Marcelo F. de Castro Freitas, 

Marcelo Magalhães Castro, 

Mário Sérgio Costa,

Miguel T.  dos Santos Camboim,

Paulo Bruno,  

Paulo de Castro Freitas, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,

Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,

Ricardo Candido Bezerra, 

Ricardo Dowsley Fernandes, 

Roberto R. de Azeredo (Emérito), 

Rodrigo da Silva Nobre, 

Sérgio Branco Pereira, 

Sérgio Dias dos Santos, 

Thiago Castilho Moreira Silva, 

Tiago de Melo Trindade, 

Walter Cascardo Carneiro.

-

Auxiliares de Diaconia: 

Amália Maria da Costa Sena, 

Elizabeth Sabino dos Santos, 

Iracema Perciliana Maia Ferreira, 

Lilian Mary Canto Costa, 

Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.

-

Diácono Emérito:

Jerson Costa Ferreira,

--

Plantação de Igrejas: 

IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 

Catolé do Rocha-PB,

Quixeramobim-CE, 

Almino Afonso-RN, 

Manari-PE, 

Santa Cruz do Sul-RS, 

Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 

Luiz Fernando Gomes (Portugal), 

Rev. André Aureliano

(Amazonas).

Organização Missionária:

Missão Caiuá.



Comece olhando para Ele
“De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te 
apresento a minha oração e aguardo com esperança” 

(Salmos 5:3)
O alarme toca cedo. Nosso primeiro ímpeto é pensar 

na enorme lista de afazeres, nas dificuldades que iremos 
enfrentar ou nas notícias que vamos receber. Em muitos dias, 
logo que acordamos, é difícil saber por onde começar. A 
resposta que a Palavra nos dá é clara: comece olhando para Ele. 

Comece olhando para Ele quando enfrentar manhãs 
duras. Comece olhando para Ele quando o medo, a ansiedade 
e as preocupações ocuparem o lugar da quietude da manhã. 
Comece o seu dia pregando ao seu coração a respeito do 
amor, fidelidade e misericórdia Daquele que te criou e que tem 
o controle da sua vida na palma de Suas mãos.

“Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois 
em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti 
elevo a minha alma” (Salmos 143:8). Não são poucas as 
referências que a Bíblia faz às manhãs. O salmista diz que, 
pela manhã, cantará a fidelidade de Deus, pois Ele é abrigo 
seguro nos tempos difíceis (Salmos 59:16). De fato, há algo 
especial sobre as manhãs. Há algo especial em ver a mão do 
Criador nas cores do nascer do sol, nos primeiros raios de luz 
que invadem o quarto e no cantar dos pássaros, ainda antes 
da correria cotidiana se iniciar. Há algo especial em 
renovarmos, desde o primeiro momento, as nossas 
esperanças no Senhor. 

Cada amanhecer é um presente de Deus. A cada 
manhã, as Suas misericórdias se renovam sobre as nossas 
vidas (Lamentações 3:23). Portanto, comece seu dia olhando 
para Ele, crendo que a sua misericórdia é suficiente para 
enfrentarmos os desafios que virão. Comece ouvindo sobre 
Sua bondade, antes de ouvir as notícias do jornal. Abra o seu 
coração para o Senhor, busque seu refúgio Nele e permita que 
Suas promessas preencham os seus numerosos 
pensamentos ao longo do dia. “Mas eu, Senhor, a ti clamo por 
socorro; já de manhã a minha oração chega à tua presença” 
(Salmos 88:13).

Juliana Maia

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda
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Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

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. 
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