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Domingo:
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).
Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line)
Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line)

Um Cristão Parecido com Cristo! (Parte I)
O Apóstolo Paulo ousou dizer: “Sede
meus imitadores, como também eu sou de
Cristo.” 1 Co 11.1
Imitar ou parecer-se com Cristo é
manifestar os mesmos sentimentos e mostrar as
mesmas atitudes dEle. Não é tão simples e fácil
ser cristão, e parecer-se com Ele é complexo e
requer abnegação, obediência e disciplina
espiritual constantes.
Para parecer-se com Cristo, o cristão
deve evidenciar:
1. A marca do compromisso.
“Então, disse Jesus a seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se
negue, tome a sua cruz e siga-me.” (Mt 16.24)
Jesus acrescenta o mandamento da
negação de si mesmo. A chamada ao
discipulado requer o abandono completo do
desejo natural de buscar conforto, fama ou
poder.
“Tome a sua cruz.” Isto significa
obedecer e identificar-se com Jesus, mesmo até
à morte, e não apenas suportar alguma
obrigação específica imposta pelo Senhor.
2. A marca da humildade.
Cristo é modelo de humildade e a
requer de cada cristão verdadeiro que deseja
parecer-se com Ele!
“Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus.” (Mt 5.3)
“Humildes de espírito” são aqueles
que têm maior necessidade espiritual, estão
aptos para perceber essa necessidade,
dependem só de Deus e não de sua própria
bondade. São desprovidos de “méritos
próprios”, orgulho ou vaidade.
Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus
mostrou com atitude a humildade que
plenificava o seu coração. “Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
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e humilde de coração; e achareis descanso para
a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o
meu fardo é leve.” (Mt 11. 29-30).
O Senhor determinou que os
discípulos, em sentimentos, palavras e atitudes,
evidenciassem humildade. “Ora, se eu, sendo o
Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu
vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também.” (Jo 13. 14-15)
3. A marca do Amor.
Jesus, movido pelo intenso amor do
seu coração, deu um novo mandamento aos
discípulos e aos cristãos de todas as épocas:
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns
aos outros; assim como eu vos amei, que
também vos ameis uns aos outros. Nisto
conhecerão todos que sois meus discípulos: se
tiverdes amor uns aos outros.” (Jo 13.34-35)
Jesus prescreve o amor sem limites, em doses
máximas no dia a dia.
Amor a Deus, acima de tudo, dandolhe prioridade em todo tempo. Devemos amar a
Deus com “as primícias do nosso amor.” O
melhor, o mais profundo, o mais infinito do
nosso amor. Agostinho declarou: “A medida do
amor a Deus é amá-lo sem medida.”
Nos relacionamentos interpessoais, o
cristão precisa demonstrar amor em palavras e
atitudes. O amor pelo próximo deve ser vivido e
compartilhado diuturnamente.
Jesus é modelo e paradigma do amor.
Como modelo deve ser imitado, como
paradigma deve dimensionar e qualificar o
nosso amor pelo próximo. Deve ser um amor
verdadeiro e sincero. “Filhinhos, não amemos
de palavra, nem de língua, mas de fato e de
verdade.” (1 Jo 3.18).
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho convoca a Igreja para
reunir-se em AGE, hoje dia 17/10, às
12h15min (após o Culto Matutino) em
segunda convocação, para tratar da venda
do apartamento na RUA ANDRÉ
CAVALCANTI, 41 / SALA 416 –
CENTRO/RJ, de propriedade da Igreja. Ore e
participe!

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 à
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.

Parabéns, Rev. Isaías Cavalcanti
Sua igreja se alegra com a
chegada de mais um dia "23 de outubro".
Dia que comemoramos a chegada de mais
um ano de vida e vida preciosa a todos nós.
Pedimos ao Deus doador da vida que seu
novo ano seja repleto de saúde e sabedoria.
Felicidades, Pastor Isaías.
Comissão de Comemorações
Federação de SAFs do Presbitério do
Redentor
Em reunião dinâmica e bastante
concorrida, em nossa Igreja, ontem à tarde,
com a presença do Rev. Haveraldo Ferreira
Vargas Júnior, presidente do Presbitério do
Redentor, do Presbítero Ricardo Mendes,
secretário presbiterial do trabalho feminino,
aconteceu a organização da federação de
SAFs do Presbitério do Redentor.
Parabéns às mulheres, damas
cristãs valorosas, parabéns ao Presbitério
do Redentor pela iniciativa!

ECOS da Catedral
Baseado em evangelismo,
comunhão, oração e serviço, nossos ECOS
têm perseverado semana após semana.
Renovamos nosso convite para que você
venha conhecer este Ministério que tem
sido usado para o crescimento do Reino de
Deus. Nosso contato é 98193.9584.

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 em Assembleia 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 releição. Eleição é obra de Deus! Ore e vote naqueles candidatos que
Deus colocar no seu coração!
Fraldas no Varal e Criança no berço
Comunicamos à Igreja o
nascimento de Eva, uma bela e saudável
menina, no dia 7 de outubro, herança do
Senhor aos pais Cibele Scabelo da Silva
Vasconcelos e Marcelo Vasconcelos.
Eva trouxe muita alegria ao seu lar
e foi recebida com muito carinho por sua
família! Que o Senhor abençoe e cuide da
pequena Eva. Que ela cresça em estatura,
sabedoria e graça, diante de Deus, da
família e da sociedade. Parabéns aos pais e
aos avós Joaquim da Costa Pereira da Silva
e Deusa Maria Scabelo.

EBD - Catedral
Minha irmã,
meu irmão, você sabia
que existem pessoas
como você que estão estudando a Bíblia toda
semana e têm aprendido muito? Junte-se a
nós! Faça parte de uma das classes de nossa
EBD. Fale conosco em Tel: (21) 3916-3850
E- mail: ebd@catedralrio.org.br
Superintendência da EBD

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Tendo em vista a
solicitação de muitos irmãos para alteração da
data de nossa reunião, pela Graça do Senhor,
ocorreu na última quarta-feira, dia 13 de
outubro de 2021, às 19h30min.
Reunião de Oração – Na próxima segundafeira, dia 18/10/2021, às 19h30min, a Junta
Diaconal se reunirá de forma on-line pelo
aplicativo Zoom. 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 a JD faz isso 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!
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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

Caminhando
com esperanca
(Lm 3.21)

Reunião Plenária Presencial – Com a Graça
de Deus e com muita emoção realizamos nossa
Plenária Presencial, no dia 7 de outubro. Foi
maravilhoso retornar ao Templo, louvar ao
Senhor e rever as irmãs queridas.
Já pagou a sua Contribuição Anual? (Per
capita) – 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. Dorcas – Reunião hoje às 17h.
Depto. Helen Simonton – Reunião dia 20 de
outubro, às 14h30min.
Depto. Ebenezer – reunião dia 20 de outubro
às 14h30min.
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)

XXIV RECCC – Será no próximo final de
semana no Hotel Atlântico Búzios, com o tema
“CONECTADOS”. Nosso preletor será o Dr.
Roberto Aylmer. Mantenha seu cadastro
atualizado para receber atualizações e últimas
informações. 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
Marcio 99889-3325 ou Liziane 99496-6852).
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.
Eleições diretoria ECCC para 2022-2023 –
Estejam orando para eleição da diretoria do
ECCC para o próximo biênio. Será presencial,
no próximo dia 26 de outubro, as 20 horas, no
Salão Álvaro Reis. Contamos com sua
participação!

“Seu porto seguro, onde está”
(Provérbios 1:33)
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#sociedades e ministérios
Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de
casamento! Que grandes bênçãos continuem
fazendo parte dessa história de amor aos
cuidados do Senhor! Que não faltem os
sorrisos, os sonhos, a perseverança, o querer,
o estar! Que não falte a cumplicidade, o carinho
e o Amor!
UPH - União Presbiteriana de Homens

17h30min no salão Álvaro Reis. Contamos
com a presença de vocês!!
Acompanhe-nos em nossas redes sociais para
ficar por dentro se todas as nossas
programações. É lá onde divulgamos de forma
mais intensa e detalhada os nossos encontros.
Para mais informações: Instagram (upa.rio),
Facebook (UPA - Rio) ou
e-mail: (diretoriaupario@gmail.com)
Movimento Oásis

Hoje é o terceiro domingo do mês; dia de
participar da Reunião devocional da UPH-Rio!
O Pb. Guilherme Sayão participará conosco
trazendo a Palavra! Será às 17h30min pelo chat
de vídeo do nosso grupo no Telegram. Seguem
abaixo as informações de acesso:
Grupo da UPH-Rio: https://t.me/uph_rio
Chat de vídeo do grupo:
https://t.me/uph_rio?voicechat
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais: https://www.facebook.com
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional hoje: Dia 17/10/21, às 16h30min
Preletor: Presb. Raul Vargas. Ministração do
louvor: Cintia Fortunato. Ore, Divulgue e
participe!
https://us06web.zoom.us/j/99443759741
Curso amanhã: Dia 18/10/21, às 19h30min
curso "A História dos Hebreus", com o nosso
mentor Rev. André Albuquerque. Participe!
https://us06web.zoom.us/j/97785132101
Reunião de oração: Dia 25/10/21, às
19h30min pelo aplicativo Zoom.
https://us06web.zoom.us/j/91576126018
Momento de oração: Todos os dias pelo
WhatsApp nos grupos, nos reunimos em
oração . Participe!! Você é nosso convidado!!!

Nossos encontros presenciais voltaram e estão
sendo realizado todos os domingo às
6 - Boletim Dominical
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Eleição de Diáconos – Instrução à Igreja.
c) Qualificações Familiares do Diácono.
“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)
2- Requisitos Constitucionais para o diaconato.
Art. 53 – CI/IPB - O diácono é o oficial eleito pela igreja e
ordenado pelo Conselho, para, sob a supervisão deste, dedicarse especialmente:
a) À arrecadação de ofertas para fins piedosos;
b) Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;
c) À manutenção da ordem e reverência nos lugares
reservados ao serviço divino;
d) Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na Casa
de Deus e suas dependências.
Art. 54 - §1º – CI/IPB – Três meses antes de terminar o
mandato, o Conselho fará proceder à nova eleição.

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

II – CONSAGRAÇÃO

Prelúdio
I –ADORAÇÃO
EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó Senhor, tu és o meu Deus;
exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome,
porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos, fiéis
e verdadeiros.” (Is 25.1)
Mulheres: “Todas as tuas obras te renderão
graças, Senhor; e os teus santos te
bendirão.” (Sl 145.10)

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR
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.” (2 Co
9.6-7)
110A HNC – “Crer e Observar”
1ª e 4ª Estrofes
Oração de Consagração

Homens: “Falarão da glória do teu reino e
confessarão o teu poder,” (Sl 145. 11)
Dirigente: “Para que aos filhos dos homens
se façam notórios os teus poderosos feitos
e a glória da majestade do teu reino.”
(Sl145.12)
Todos: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao
Senhor. Louvarei ao Senhor durante a
minha vida; cantarei louvores ao meu
Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146.1-2)
114 HNC – “Brilho Celeste”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
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Pastorais
III – CONTRIÇÃO
CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR
Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de
coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.” (Fp 4.6-7)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV - EDIFICAÇÃO
CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Atos 10. 1-8
Presb. Carlos Roberto Soares
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da Série:
“Dúnamis, a Esperança em Movimento.”
V – DEDICAÇÃO

E acrescentadas
Estas coisas vos serão.
Aleluia ! Aleluia !
Nem só de pão o homem viverá
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus.
Aleluia ! Aleluia !
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
“A Igreja se reúne para adorar e
se dispersa para servir!”
(Rev. Guilhermino Cunha)

SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA
Cântico: Buscai Primeiro
o Reino de Deus
Buscai primeiro o reino de Deus,
E a sua justiça;

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Te amo, Jesus
Em Tua presença eu estou, ó Deus,
Venho render-me a Ti.
Com o coração cheio de amor,
Declaro o que Tu tens feito a mim.
Mesmo sem merecer me amou,
Na cruz se entregou por mim.
Do meu pecado me lavou
e com Seu sangue me redimiu.
Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser,
E em Teu nome ponho a minha esperança.
Te amo Jesus
E não há para mim outro igual a Ti! 2x

#liturgia

Mulheres: “Prostrar-me-ei para o teu santo
templo e louvarei o teu nome, por causa da
tua misericórdia e da tua verdade, pois
magnificaste acima de tudo o teu nome e a
tua palavra.” (Sl 138.2)
Homens: “No dia em que eu clamei, tu me
acudiste e alentaste a força de minha
alma.” (Sl 138.3)
Dirigente: “Render-te-ão graças, ó Senhor,
todos os reis da terra, quando ouvirem as
palavras da tua boca,” (Sl 138.4).
Todos: “E cantarão os caminhos do Senhor,
pois grande é a glória do Senhor.”
(Sl 138.5).
Cântico: Aclame ao Senhor

Mesmo sem merecer me amou,
Na cruz se entregou por mim.
Do meu pecado me lavou
E com seu sangue me redimiu.

Meu Jesus, salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar as maravilhas de
Teu amor!

Confio em Ti, Senhor…

Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
sempre Te adorarei.

Te amo, Jesus... 2x
Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não
existe outro igual a Ti.
Eu poderia procurar, mas não iria encontrar,
Outro igual a Ti.
Te amo, Jesus...
I – ADORAÇÃO AO SALVADOR
Convite à Adoração:
Dirigente: “Render-te-ei graças, Senhor, de
todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.”
(Sl 138.1)

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos:
Poder, majestade e louvores ao Rei!
Montanhas se prostrem e rujam os mares,
ao som de Teu nome.
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!
Meu Jesus, salvador…
Aclame ao Senhor... 2x
Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR
Leitura Uníssona: “Pela fé, Abel ofereceu a
Deus mais excelente sacrifício do que
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser
justo, tendo a aprovação de Deus quanto
às suas ofertas. Por meio dela, também
mesmo depois de morto, ainda fala. De
fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e
que se torna galardoador dos que o
buscam.” (Hb 11. 4, 6)
Cântico: Reina em mim
Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol.
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim!
Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou.
Vem reinar em mim, Senhor!
Oração de Consagração

Todo o universo
Se formou no Seu falar.
Teologia pra explicar
Ou big bang pra disfarçar.
Pode alguém até duvidar,
Sei que há um Deus a me guardar.
E eu tão pequeno e frágil
Querendo Sua atenção
No silêncio encontro
Resposta certa então.
Dono de toda ciência,
Sabedoria e poder,
Ó dá-me de beber
Da água da fonte da vida
Antes que o haja houvesse,
Ele já era Deus,
Se revelou aos seus,
Do crente ao ateu, ninguém explica Deus!
Nada é igual ao Seu redor...
E eu tão pequeno e frágil...
Dono de toda ciência...

Pastorais
III – EDIFICAÇÃO
NA PALAVRA DO VERBO DE DEUS
Leitura Bíblica: Tg 3. 13-18
Presb. Newton Alvarez

Ninguém explica, ninguém explica Deus 2x
E se duvida ou se acredita,
Ninguém explica, ninguém explica Deus
Dono de toda ciência...
Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Cântico: Ninguém explica Deus
Nada é igual ao Seu redor.
Tudo se faz no Seu olhar.
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IV – CONTRIÇÃO

V – COMUNHÃO

PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

COM O CORDEIRO DE DEUS

Dirigente: “Senhor, por estas disposições
tuas vivem os homens, e inteiramente
delas depende o Seu espírito; portanto,
restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis
que foi para minha paz que tive eu grande
amargura; tu, porém, amaste a minha alma
e a livraste da cova da corrupção, porque
Lançaste para trás de ti todos os meus
pecados.” (Is 38. 16-17)
Congregação: “O Senhor veio salvar-me;
pelo que, tangendo os instrumentos de
cordas, nós o louvaremos todos os dias de
nossa vida, na Casa do Senhor.”
(Is 38. 20)
Motivos de Oração
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

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão:
Cântico: Diante da Cruz
Ó Deus! me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei: me amas!
Estás presente, a me cercar,
Em todo tempo, eu sei me: amas!
Eu sei: me amas!
Prostro- me diante da cruz,
Vejo o sangue de Jesus,
nunca houve amor assim
Sobre a morte já venceu, sua glória o céu
encheu,
nada irá me separar
Ministração do Vinho:
Cântico: Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma, eu sei: me amas!
Eu sei: me amas!
Prostro- me diante da cruz...
VI – DEDICAÇÃO
AO SENHOR DOS SENHORES

Te louvarei, Não importam as circunstâncias
Adorarei, Somente a Ti, Jesus
Perto quero estar…
Te louvarei… 2x

Cântico: Conheci um
Grande Amigo
Conheci um grande amigo,
Ele é filho de Deus Pai.

O seu nome é Jesus Cristo e
Nele a gente pode confiar.

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor!
Oh, Oh, Oh, Tu és Digno de Louvor!

Jesus, Jesus, Nele a gente pode confiar! 2x

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

Conheci um grande amigo...
Jesus, Jesus, Nele a gente pode confiar! 2x
Você só pode ser feliz tendo Jesus no
coração. 2x

Tu és a minha luz...

Jesus, Jesus, Nele a gente pode confiar!2x

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Só em Ti confiarei...

Poslúdio: Maranata
Tu és a minha luz,
A minha salvação e a Ti me renderei.
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas mãos, Eu nada temerei.

Vem, Jesus; vem, Jesus;
Maranata, ora vem,Senhor Jesus! 4x
“Deus é livre na escolha dos seus
caminhos. Se lhe agrada agir assim,
não podemos discutir com ele.”
(Calvino)

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Zely Luciano de Freitas;
Seg 18: Francisco Sales Rodrigues, Isaías Silva Costa, José Elisio de Oliveira
Ferreira, Magdala Mariano de Oliveira Ruggeri;
Ter 19: Adilson Carlini de Araújo, Erika de Oliveira Mota, Fátima Maria Martins,
Guilherme de Souza Sá;
Qua 20: Adhemar Castilho, Alfredo Pereira da Silva Júnior, Eliza Gabriela dos
Santos Melo, Luciana Rodrigues Delgado Costa Queiroz, Maria de Jesus Barros
Monteiro, Ondina Brasil, Raphael Oliveira da Silva, Raul Martins de Vargas
Filho, Yara Ribeiro Barreto;
Qui 21: Cristina Antonio de Souza Almeida, Elizabeth Rose Brandão Silva Correia,
Queila Domingues de Araujo Werner, Wanda Fonseca Coutinho, Wilson Ramos
da Silva, Marina de Oliveira Paula;
Sex 22: Ângela Gouveia Gomes da Silva, Carmen Lúcia Nogueira de Paula,
Isabelle Barbosa Feitosa, Maria de Lourdes Costa Correia;
Sáb 23: Bianca de Matos Bastos, Rev.Isaías Cavalcanti da Silva , Michel Costa
Silva, Rubenice da Cruz Carneiro.

#de casamento
Hoje: Helen Heinzle Sathler e Waltair Sathler Junior;
Seg 18: Alexandre Morais e Samia Ruveni Garcia Morais, Diác. Marcelo
Magalhães Castro e Viviane Pessanha Castro;
Ter 19: Emerson Francisco Gomes e Brenda Pontes Lavrador Gomes, Vitor
Silva de Almeida Araújo e Débora Louise Simões Gouvêa;
Qua 20: Marcio Aurelio Bastos Almeida e Euci de Brito Borges Almeida,
Kelvin Bragança e Giulia Garcia Cascardo Bragança;
Qui 21: Vinícius da Silva Ramos e Caroline Curcio Barbosa Ramos;
Sex 22: Tirza Farina Barros e José de Souza Barros Neto.

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

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, João Terroso (sobrinho do Pb. Fernando da Costa), Diác. Jerson Ferreira, Presb.
Olympio Bezerra (pós-cirgurgico)
Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil e pela eleição de oficiais.

Seg 18: Atos 16. 25-34 – Quando louvamos
Ter 19: João 8. 1-11 – Aço e veludo
Qua 20: Romanos 16. 3-13 – Membros de segunda classe
Qui 21: João 6. 47-59 – Uma festa de amor
Sex 22: João 5. 1-9 – Boas notícias
Sáb 23: Tiago 3. 7-12 – Este sou eu
Dom 24: Apocalipse 1. 9-18 – Apenas um toque

#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

Escala de Pregação
10h30min: Rev. André Albuquerque
“Dúnamis, a esperança em movimento.”
19h: Lic. Daniel Jardim
"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 (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.
Próximo Domingo (24/10/2021) - 1B - Culto das 10h30min: Filipe Agum,
Leandro Trindade, Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique,
Valéria Gorne, Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Hannah Duarte.
Sub Equipe 3B- Culto das 19h: Filipe Agum, Leandro Trindade, Jorge Gorne,
José Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique, Newton Rodriguez, Cecilia
Rodriguez, Adrizia Muniz, Victor Mota, Ester Trindade.

15 - Boletim Dominical

#liderança

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,
16 - Boletim Dominical

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.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Ser como crianças
“E disse: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se
convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos
céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior
no Reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome,
está me recebendo." (Mateus 18.3-5)
"Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as
impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a
elas". (Mateus 19.14)
O Dia das Crianças passou e é difícil não lembrar de como Jesus
nos ensinava sobre elas. Essa ideia de que Deus pode usar as crianças
para nos ensinar, de que temos a oportunidade de obter discernimento
espiritual daqueles a quem somos chamados a criar e ensinar foi
contracultural.
No primeiro século, as crianças possuíam pouca estima e
praticamente nenhum respeito. Enquanto as famílias apreciavam seus
próprios filhos, a sociedade apenas os tolerava. Imagine, então, o
espanto das pessoas quando Jesus traz uma criança barulhenta e a
coloca na frente da multidão (Mateus 18.1-9). Com a mão no ombro da
criança, Jesus tem a ousadia de sugerir que este pequeno garoto
fornece um exemplo a ser seguido.
Até a próprio criança deve ter sentido uma grande surpresa! As
crianças mal podiam esperar para chegar à idade adulta. Eles
esperavam ansiosamente por abandonar sua posição inferior na
sociedade. Mas Jesus disse: “...se tornem como crianças”.
O que Jesus quis dizer com isso? Vejamos algumas
características das crianças pequenas:
As crianças confiam totalmente nos pais. Se precisarem de
alguma coisa - um ombro para dormir, uma troca de fralda, leite ou
comida, uma mão para ajudá-los a andar, braços para se agarrar - eles
se voltam para a mãe ou o pai com olhos arregalados, braços abertos,
confiança total. Não é isso que precisamos fazer com nosso Pai: confiar
completamente em Deus? Não importa o que aconteça em casa, na
escola, no trabalho, podemos confiar que Deus está realmente
cuidando de nós.
As crianças adoram descobrir e aprender! Elas apontam para
tudo, querendo saber o que significa, querendo tocar, experimentar por
si mesmas. Em completa humildade, elas estão abertas para o que Deus
está dizendo a elas. E nós? Estamos sempre desejando aprender mais
sobre Deus? Estamos buscando mais da Sua Palavra como uma criança
busca absorver tudo sobre o mundo ao seu redor?
Enfim, podemos seguir o conselho de Paulo quando ele nos
incentiva a saudar a Deus com um infantil “O que vem a seguir, Pai?" O
Espírito de Deus toca nosso espírito e confirma quem realmente somos.
Nós sabemos quem ele é e sabemos quem somos: Pai e filhos.
Raquel Correia
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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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