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IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador:
Rev. André Luis Albuquerque
Missionária:
Leninha Maia
Licenciando:
Daniel Jardim
-Mesa do Conselho
Presb. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Sérgio Santos - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. Tiago Trindade - 1º Procurador
Diác. Leandro Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos | Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
Domingo:
Culto Matutino - 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)

#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

Sobre o sofrimento
Eis o pensamento que, por vezes, paira ao derredor daquele que se vê
alvejado pelos sofrimentos da vida: onde está Deus nessa hora? Deus está
refinando o nosso coração. Deus está sustentando a nossa alma
pessoalmente. Deus está nos preparando para habitar o céu.
Por alguma razão, aprouve a Deus responder ao clamor da nossa alma
despedaçada pelo sofrimento não agitando uma varinha mágica que fizesse
evanescer toda dor, mas carregando-a pessoalmente sobre si. O Verbo se
fez carne e habitou entre nós, levando sobre Sua própria carne nossas
enfermidades, nossas iniquidades e todo o nosso sofrimento (Is. 53.4-11).
Diante da dor, palavras não bastam. Diante do sofrimento, o próprio
Cristo chorou (Jo 11.35). Não temos em nosso favor um deus altivo,
distante de nossas dores, que nos contempla do alto, impassível, nos
aguardando parar de chorar para que possa mostrar todo o seu poder. Ao
nosso lado, escorando nossos ombros encolhidos, está um Deus
triunfante, mas também – por Sua própria escolha - um Deus sofredor. O
Cristo do Getsemani, o Cristo amigo de Lázaro, o Cristo rasgado na cruz
conhece bem as nossas angústias, nossos conflitos; experimentou traição
e humilhações. Deus se fez um de nós e ainda que se saiba totalmente
poderoso inclina o Seu olhar cheio de compaixão para os nossos pequenos
e grandes dramas da vida.
Onde está Deus nos dias difíceis? Deus está bem perto, como o
purificador da prata, assentado com os olhos fitos em nós. A prata
purificada no fogo reflete a imagem de quem a purifica. E Ele, tendo já
providenciado que fossemos redimidos pelos Seus sofrimentos na cruz,
tendo já nos provido da consolação do Espírito Santo para que não
desfaleçamos ante os sofrimentos da nossa jornada, agora trabalha
incansavelmente para que sejamos purificados a fim de que possamos
refletir o caráter do Santo Purificador, Jesus. Sua palavra nos garante que
Ele permanecerá incansável lapidando nossa alma, burilando nosso
coração, até que tenha terminado Sua boa obra em nós (Fl. 1.6).
Por isso, amigos, não desanimemos. É por entre as sendas íngremes
do sofrimento que se trilha o caminho para a Felicidade. E a Felicidade não
é, de fato, um sentimento. A Felicidade é, antes, a convicção última de que
vivemos uma vida que valeu a pena, uma vida que honrou todo o
investimento de Cristo na cruz (Is. 53.11); é, por fim, um lugar de encontro
que traz ao nosso ser o auge da satisfação da alma, o lugar do encontro com
o Deus Altíssimo diante do Seu trono nos céus. Enquanto não chegamos a
esse lugar eterno, experimentamos lampejos da Felicidade que nos
aguarda, quando estamos no nosso lugar secreto de encontro com Ele.
Não nos intimidemos pelos sofrimentos que a jornada nos impõe. No
reino de Deus, por trás de toda cruz há uma ressurreição. Esconder-nos
dos sofrimentos enquanto lambemos nossas próprias feridas é renunciar à
glória vindoura, e aos incontáveis frutos da cruz. Estejamos firmes; lúcidos
diante de toda maldade e dor; certos de que já fomos transportados das
trevas para o reino do Filho do Seu amor (Col. 1.13), e que Cristo, a
esperança da Glória, habita em nós (Col. 1.27). Fortalecidos pela Sua
presença e sustentados pelo Seu Espírito, sigamos alternando entre as
únicas posturas cabíveis a um cristão: firmes -- quando não de pé, de
joelhos.
Silvana Floresta
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#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,
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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,

A Reforma Protestante do Século XVI (Parte I)
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.
-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.

Antes de qualquer abordagem a respeito
da Reforma Protestante do Século XVI, é relevante
lembrar que o Renascimento ou a Renascença foi o
despertar que marcou os séculos XIV, XV e XVI.
Com a liderança da Igreja romana enfraquecida, a
mente humana se encontrou com mais liberdade
para novas conquistas e descobertas. A Europa
passa a ter um olhar mais detalhado para a cultura,
a arte e a civilização da Grécia e de Roma. E com
essa atenção à cultura, o grego começou a ser
difundido na Europa com mais interesse e
liberdade. Os historiadores são quase unânimes
em afirmar que sem a Renascença a Reforma não
teria acontecido.
Em 31 de Outubro de 1517, portanto há
504 anos, véspera do Dia de Todos os Santos,
quando enorme multidão comparecia à Igreja do
Castelo, na Cidade de Wittemberg, um monge da
Ordem dos Agostinianos, Martinho Lutero (1483
– 1546), colocou às portas dessa igreja as 95
Teses que tratavam do caso das indulgências e dos
abusos da igreja. Nelas declarava que a Igreja
podia remitir somente o que ela exigia, isto é,
sentenças quanto à disciplina, e que as
indulgências eram nulas para o efeito de remover a
culpa ou afetar a situação das almas do purgatório,
e que o cristão arrependido tinha o seu perdão
vindo diretamente de Deus, sem a intervenção de
indulgências. Cumpre citar que, embora Lutero
não tivesse a real dimensão, as 95 Teses foi um
duro golpe no poder daqueles que governavam a
igreja. As teses provavam que a igreja não era
mediadora entre Deus e o pecador. As cópias das
95 Teses passaram a ser vendidas na Alemanha, a
mensagem de Lutero tomava proporções fora da
Alemanha, por isso o Papa Leão X convocou
Lutero para ir a Roma se explicar. Muitas
discussões e debates se estabeleceram, mas o
monge convencido pelo Espírito Santo ensinava
que todos os cristãos são sacerdotes, tendo
acesso à presença de Deus mediante a fé e não a
Igreja.

#editorial

É sempre relevante afirmar que, em
nenhum momento, Martinho Lutero quis romper
com a Igreja. Diante da leitura da Epístola de Paulo
aos Romanos, Lutero se deparou com a afirmação,
“O justo viverá por fé”! Aquele homem que no
início da sua carreira sacerdotal tentou seguir o
conselho da Igreja Medieval, quanto ao aspecto da
salvação da alma humana, estava se deparando
com as Sagradas Escrituras que desconstruíam o
ensino que afirmava que a salvação da alma se
dava através das boas obras. Definitivamente
Lutero estava começando a entender que a
salvação é dom de Deus, mediante a fé e não vinha
de obras para que ninguém se gloriasse.
A luta de Lutero estava apenas
começando, mas em todo o tempo manteve suas
afirmações contra uma igreja corrompida e longe
das Escrituras. Lutero afirmava que o papa e o
clero não possuíam poderes sacerdotais
sobrenaturais; afirmava Lutero que todos os
cristãos são sacerdotes tendo acesso à presença
de Deus através de Cristo somente. Lutero também
afirmava que todo cristão sincero podia interpretar
a Bíblia.
Já em 1520, enquanto Lutero elaborava
um documento para organizar a Igreja Nacional
Alemã, o papa publicava a excomunhão de Lutero,
que o obrigava a se retratar de suas “heresias”.
Nesta dura perseguição que sofreu diante das
autoridades da Igreja, Lutero recebe o apoio de um
homem chamado Filipe Melanchton, professor de
grego, defendendo na universidade toda a causa
de Lutero. A relação de Lutero com a Igreja
Romana já estava tão rompida, que o reformador
chegava a atirar na fogueira livros e as bulas
papais que o condenavam.
Continua no próximo Domingo...

Rev. André Albuquerque
Pastor Colaborador

#notícias gerais
Convocação para Eleição Diretoria
ECCC (Biênio 2022-2023)
Em conformidade com o Art. 31 do
Regimento Interno do ECCC a Diretoria
convoca todos os Encontreiros votantes
(“… membros da Igreja Presbiteriana do
Rio de Janeiro, em plena comunhão e
sujeitos à Jurisdição da Igreja;... - § 3º do
Art 5º. do Regimento Interno ECCC) para a
eleição da Diretoria do ECCC – Biênio
2022-2023 – a ser realizada no dia 26 de
outubro de 2021, com a 1ª convocação às
20:00h e 2ª convocação às 20:30h, no
templo. Solicitamos a todos que se
programem para estar presentes, pois há
necessidade de quórum mínimo para
validar a eleição. De acordo com o Art. 35
do citado Regimento “...a eleição ocorrerá
usando os seguintes critérios: (i) por chapa,
apresentada no início da Assembleia,
podendo os casais integrarem mais de uma
chapa; (ii) cargo por cargo, na ordem
sucessiva dos cargos, a saber: Casal
Presidente, Casal Vice-Presidente, Casal
Primeiro Secretário, Casal Segundo
Secretário e Casal Procurador, ou outro
critério estabelecido pelo Nível Diretivo do
ECCC”. Aproveitamos para incentivar aos
encontreiros para formarem chapa (s) com
os cargos citados anteriormente. Estejamos
em oração para que o Senhor nos dê
sabedoria e discernimento para
escolhermos a nova Diretoria, à sombra da
Sua vontade.

Adriana Maia, parabéns!
Dia 28/10 é dia de comemorar a
chegada de mais um ano de vida. Que nosso
Deus abençoe com toda sorte de bênçãos e
multiplique suas alegrias e anos aqui entre
nós. A Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro louva a Deus por sua preciosa vida.
Comissão de Comemorações

Odicea Pereira Gomes da Silva e Souza
– Convocada à glória eterna.
Nossa irmã Ceinha,
como carinhosamente era
chamada, nasceu em
26/01/1946, na cidade de
Campos dos Goytacazes – RJ, e
faleceu em 17/10/2021, aos 75 anos. Era
viúva, participava da SAF e do Oásis, e
servia ao Senhor com alegria e dedicação. A
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu
no dia 18/10, no Cemitério do Catumbi,
com a ministração da Mis. Leninha Maia.
Odicea era membro da IPRJ desde
26/11/1974. Que o Senhor console sua
família, o Filhos Alexandre e parentes.

Ministério de Intercessão Informa
Estamos de volta com as nossas
atividades presenciais! A nossa VIGÍLIA DE
ORAÇÃO será no próximo dia 30/10
(sábado), das 15h as 18h, na Sala do
Conselho. Venha perseverar em oração
conosco! "Muito pode, por sua eficácia, a
súplica do justo." Tiago 5.16

Ecos da Catedral
Seguimos nos reunindo, virtualmente, mas com muita comunhão. Você pode chegar a um
deles e experimentar as alegrias de um pequeno grupo. Os temas são para refletir e sempre
embasados na Palavra de Deus. Faça contato e veja como participar de uma das nossas
reuniões que acontecem ao longo da semana. Nosso contato é 98193.9584.

#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), Presb. Olympio Bezerra (póscirgurgico), Ruth Viana (hospitalizada).
Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil e pela eleição de oficiais.

Seg 25: Eclesiastes 4:9-12 - Entrelaçados
Ter 26: Marcos 4:26-29 - Sementes da graça divina
Qua 27: Marcos 2:13-17 - Junte-se à equipe de rua
Qui 28: Juízes 6:1,11-16 - Seja guerreiro
Sex 29: Isaías 42:10-17 - Uma nova estrada
Sáb 30: João 1:5; 16:1-11,33 - Uma luz na escuridão
Dom 31: João 20:24-29 - Histórias de cicatrizes

#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. Isaías Cavalcanti
“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 (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.
Próximo Domingo (31/10/2021) - 2B - Culto das 10h30min: Walter Cascardo,
Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos,
Jorge Apocalypses, Elionora Pinto, Gabriella Santi.
Equipe 2A- Culto das 19h: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio,
Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Apocalypses, Elionora Pinto,
Gabriella Santi.
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Presb. Roberto Leite Marinho, Vera Lúcia Lima Santiago;
Seg 25: Alexandre Morais, Alice Dantas da Silva, Rosemary Moreira Machado da
Costa, Selma Maria da Silva;
Ter 26: Olga Lopes Spesanes;
Qua 27: Ada Alves de Souza da Cunha, Danielle Arieiro Jones Marques, Isabel
Lopes Monteiro, Priscila Marques Pereira, Sheila Carvalho Stutz, Virginia
Sathler Figueiredo;
Qui 28: Adriana Maia Ferreira da Silva, Alexandre Tadeu Jorge de Mattos, Ana
Cláudia Marques Ferreira, Celia de Almeida Stutz, Eunice Rodrigues Radicetti,
Jennifer Rodrigues, Lucas Alexandre de Mello Chaves, Maria Eunice de Oliveira
Souza, Sabrina de Souza Póvoa, Sérgio de Gouveia;
Sex 29: Celsa Salles Cunha, João Pedro Mateus Tenney, Juliana Maia Ferreira
Araujo Netto, Lais de Barros Moura, Lucas Lins da Silva Marinho, Maria Ivone
dos Santos, Maria José de Nobrega Teles, Raquel Rose Silva Correia, Sidinei de
Almeida;
Sáb 30: Maria Luisa da Silva Nunes Gomes Miranda, Monica Duarte da Silva,
Raphael Souza Werling de Oliveira.

#de casamento
Seg 25: Maria de Jesus Lauriano de Sousa e Haroldo Pereira de Sousa, Diác.
Charles Mattos dos Santos e Lidiane Albino Bastos Mattos dos Santos;
Qua 27: Presb. Henrique João Stutz e Célia de Almeida Stutz, Alexandre
Anselmo Lima e Ana Carolina Domingues Lima, Marcelo Luis Mendes
Soares da Silva e Luísa Corsini Madeira;
Qui 28: Antonio Luiz Monteiro e Maria da Graça De Lima Monteiro, Leonardo
da Silva Braz e Ana Cristina Guimarães Richa Braz;
Sáb 30: Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard Franco, Rosa Maria
Miguel Sanche e José Antonio Sanche Romero.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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Diác. Jerson Costa Ferreira, aprovado na terra e convocado à casa do Pai Celeste.
Nasceu em 4 de junho de 1929, na cidade de Goiás – GO e faleceu dia 16
de outubro de 2021, aos 92 anos. Na área profissional, era matemático e
servidor público federal aposentado. Na área eclesiástica, fez sua profissão
de fé na Catedral Presbiteriana do Rio em 27 de outubro de 1985, foi
membro da comissão de exame de contas da Igreja, trabalhou no Encontro
de Casais com Cristo por vários anos, era diácono emérito. Era casado com
Iracema Maia Ferreira, pai de Adriana Maia/ Isaías, Jérson Júnior/ Fabiana e
Laura Maia; avô de Jérson Neto/ Maria Luiza, Thiago Maia/ Luíza, Rafael Maia e Juliana
Maia/ Leonardo; e bisavô de Bento do Valle Maia.
A cerimônia da esperança cristã aconteceu no dia 16, no Memorial do Carmo, com
a ministração do Rev. Renato Porpino, Rev. Haveraldo Vargas Júnior, Rev. Lourival Marciano,
Rev. Isaías Cavalcanti, Rev. André Albuquerque, Pastor Silvino Netto e Lic. Daniel Jardim.
Somos gratos a Deus pela vida preciosa do amado Diác. Jérson, por seu testemunho de fé,
pelo esposo cuidadoso, pelo pai amoroso e pelo avô doce e bem humorado, além de biso
atencioso. Sua vida pautada na ética e retidão de caráter, seu zelo com as coisas do Senhor
são ensinamentos vivos deixados para cada um de nós. Temos muito a agradecer ao nosso
Deus! Que a graça e a paz de Deus repousem sobre a família. “Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé”. 2 Tm 4.7
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 Quórum. A
abertura da assembleia dar-se-á às 09:30h, seguindo-se a votação até às 19h15min,
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 reeleição. Eleição é obra de Deus! Ore e vote naqueles candidatos que
Deus colocar no seu coração!

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

“Mas irmãos, escolhei dentre vós sete
homens de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço” Atos 6-3.
Assim, era a vida de nosso Diác. Emérito
Jerson Ferreira. Homem de Deus e amado
pela nossa Junta Diaconal. Nosso irmão,
combateu o bom combate, completou a
carreira e guardou a Fé. Oramos por todos os
familiares, para que o conforto venha do alto e a
paz seja plena.
Eleição da Diretoria 2022 – Convocamos
toda Junta Diaconal para a Eleição da Diretoria
2022, que irá acontecer em nossa próxima
Reunião Ordinária no dia 08/11/2021, às
19h30min. Assim como no último ano, a
votação irá será realizado de forma virtual,
através de ferramenta disponibilizada pelo
aplicativo Zoom. Desde já pedimos a todos que
estejam orando e colocando nossa Eleição
diante do Senhor. Agende essa data para
estarmos todos participando. A diretoria se
coloca à disposição para orientação e auxílio
para aqueles que tiverem alguma dificuldade
no manuseio da ferramenta.
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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!
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 Executiva - Próximo dia 28/10, às
14h30min, pelo Zoom.

Eleição de Diáconos – Instrução à Igreja.
3- Qualidades bíblicas do diácono (Atos 6.1-6)
As Escrituras Sagradas apresentam vários requisitos para quem
deseja exercer o ofício de diácono. O candidato deve ser:
3.1- Um homem cheio de fé.
Um crente de fé sólida, conhecedor da Palavra de Deus e do Deus da
Palavra; Que tenha comunhão com Deus e experiência espiritual. Não deve ser
neófito (novo na fé). Deve ser um crente espiritualmente maduro.
3.2- Um homem cheio do Espírito Santo.
Todo crente (salvo) tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio
do Espírito Santo! Uma vida cheia do Espírito Santo demonstra fervor
espiritual, usa talentos e dons para servir a Deus e edificar a Igreja, evidencia o
fruto do Espirito na vida, sinalizando maturidade espiritual.
3.3- Um homem de boa reputação
O diácono deve dar um bom testemunho cristão. Deve ter uma boa
reputação no lar, na Igreja e na sociedade. Não deve ter vida dupla: um tipo de
comportamento na Igreja e outro fora. Deve ser um homem íntegro, correto
moral e eticamente.
3.4- um homem cheio de sabedoria
Não necessariamente culto e com educação acadêmica elevada. É
sabedoria espiritual, sobrenatural, que vem de Deus, para o exercício do ofício.
Sabedoria que se manifesta em inteligência. Sensibilidade e amor para assistir
e lidar com pessoas.

Eu espero em Ti, eu espero em Ti.
Eu espero em Ti, Eu Te dou tudo que sou!
Mensagem: Lic. Daniel Jardim

Poslúdio: Ele continua sendo bom
Um dia a gente aprende a confiar
Em um Deus que faz milagres.
Que ouve a nossa oração,
Que se faz presente aqui.

V – ATO DE DEDICAÇÃO
Cântico: Alfa e Ômega
Não há outro como Tu, soberano e fiel.
Não há outro como Tu,
Reinas sobre a terra e céus.
És o Alfa e Ômega, início e fim,
És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
Tu és Jesus, Tu és Jesus!
Alfa e Ômega, início e fim,
Tudo pra mim, tudo pra mim.
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Um dia a gente aprende a dar
Um passo só de cada vez.
Mas sem duvidar.
Mas sem duvidar.
Que Ele continua sendo Bom.
Que Ele continua sendo Deus.
Então chega o dia de viver
Tudo o que se aprendeu,
E a enxergar até
O que não se pode ver.
Chega o dia de entender
Até ouvir um não de Deus.
Mas sem duvidar.
Mas sem duvidar.

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Próxima Reunião Plenária Presencial – Dia
4 de novembro, às 14h30min. Eleição para a
nova diretoria de 2022. Reserve sua presença
com sua coordenadora.
Contribuição anual (Per capita) – Valor R$
33,00. Mês de outubro chegando ao final e
está na hora de acertar sua contribuição com a
sua coordenadora. Toda sócia da SAF tem esse
compromisso anualmente.
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. Ruth Pinho – reunião dia 30/10, às
15h, pelo Zoom. Esteja presente.
Vigiai e Perseverai em oração - A Sinodal Rio
se reúne para orar. Toda 2ª-feira, às 8h, pela
Plataforma Zoom. Comece a semana em oração.
Caminhando com Esperança - Reunião de
Oração - Toda 3ª-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 está”
(Provérbios 1:33)
XXIV RECCC – Desde sexta estamos reunidos
desfrutando de momentos de edificação de
nossas famílias. Agradecemos a Deus a
oportunidade! Seguimos em oração.
Aniversário do nosso pastor Rev. Isaias
Cavalcanti – no último dia 23/10, nosso
querido pastor Isaias completou mais um ano.
Rogamos as bênçãos de Deus sobre sua vida e
de sua família!
Eleições da diretoria do ECCC para 20222023- Estejam orando para eleição da diretoria
do ECCC do próximo biênio. Será presencial,
na próxima terça, as 20 horas, no Templo da
Catedral Presbiteriana.

______________________________________________________________
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#sociedades e ministérios
É fundamental a participação de nossos
encontreiros votantes.
Aniversário de Bodas – Nos alegramos com os
casais que celebram bodas nesta semana! Feliz
aniversário de casamento! Que o amor
prevaleça e a cumplicidade conquiste! Deus
abençoe esta união!
UPH - União Presbiteriana de Homens

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/

salão Álvaro Reis. Participe!
No dia 7 de Novembro teremos a nossa eleição
às 17h30min, no salão Álvaro Reis. Venha
participar conosco!

Movimento Oásis

Agradecimentos: Ao Rev. André Albuquerque,
mentor do Movimento Oásis, pela ministração do
curso “A História dos Hebreus”. Que o Senhor
multiplique seus dons e talentos e abençoe o seu
ministério. Coração grato!
A todos que participaram da
devocional no último dia 17/10, empenhamos
nossa palavra de gratidão em especial ao
Presb. Raul Vargas Filho e à irmã Cintia
Fortunato que, respectivamente, trouxeram a
Palavra e os louvores.
Reunião de oração: Dia 25/10/21, às
19h30min pelo aplicativo Zoom, teremos
reunião de oração. A preletora convidada é a
nossa conselheira Valquíria. Ore, divulgue e
participe.
Momento de oração: Todos os dias pelo
WhatsApp nos grupos, nos reunimos em
oração. Você é nosso convidado!
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Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo, vem Jesus!

Nossas redes sociais:
Instagram (upa.rio). Facebook (UPA - Rio) ou
e-mail(diretoriaupario@gmail.com)

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Nossos encontros presenciais voltaram e estão
sendo todos os domingos, às 17h30min no

E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Oração de Consagração
Pastorais

Deus sempre tem o escape em Suas mãos,
Deus sempre tem resposta ao que crê.
Preciso aprender a confiar em Deus,
Vitória só se alcança pela fé.
Deus sempre tem uma saída,
A vitória é minha, só me resta crer.
O que não vejo com os meus olhos naturais,
A minha fé vai me dar forças
Pra enxergar além... Além.
Eu vou descansar
Pois já entreguei meu amanhã
Nas mãos de Deus.
A última palavra vem de Deus!
De Deus, de Deus…
IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

III – ATO DE INTERCESSÃO
Dirigente: “Estai, pois, firmes, cingindo-vos
com a verdade e vestindo-vos da couraça
da justiça. Tomai também o capacete da
salvação e a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus;” (Ef 6. 14 e 17)
Congregação: “Com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito e para
isto vigiando com toda perseverança e
súplica por todos os santos” (Ef 6. 18)
Motivos de Oração
Cântico: Meu Amanhã
Eu nunca vi um justo mendigar o pão
Nem sua descendência perecer.

Leitura Bíblica: Tg 4. 1-10
Presb. Peter Tenney
Cântico: Amor que Enche
Mesmo na escura noite
Correrei pra Ti, meu Pai.
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.
Mesmo se em meio a dor,
Esperarei em Ti, meu Pai.
Tens o que preciso,
És quem eu procuro.
És o amor que enche as lacunas do meu ser.
És o amor que transborda os profundos vãos.
És bondade que atrai com irresistível graça.
Eu Te dou tudo o que sou.
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Jesus em Tua Presença
Jesus, em Tua presença reunimo-nos aqui,
Contemplamos Tua face
E rendemo-nos a Ti,
Pois um dia Tua morte
Trouxe vida a todos nós,
E nos deu completo acesso
Ao coração do Pai!
O véu que separava já não separa mais.
A luz, outrora apagada, agora brilha
E cada dia brilha mais.
Só pra Te adorar
E fazer Teu nome grande,
E Te dar o louvor que é devido,
Estamos nós aqui.

#liturgia

Todos: “Cantai com harpa louvores ao
Senhor, com harpa e voz de canto; com
trombetas e ao som de buzinas, exultai
perante o Senhor, que é rei.” (Sl 98.5-6).
Cântico: Ao Único
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo nosso ser a Ti.
Oração de Adoração

I – ATO DE ADORAÇÃO.
II – ATO DE CONSAGRAÇÃO
Convite à Adoração:
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico
novo, porque ele tem feito maravilhas; a
sua destra e o seu braço santo lhe
alcançaram a vitória.” (Sl 98.1)
Mulheres: “O Senhor fez notória a sua
salvação; manifestou a sua justiça perante
os olhos das nações.” (Sl 98.2)
Homens: “Lembrou-se da sua misericórdia e
da sua fidelidade para com a casa de Israel;
todos os confins da terra viram a salvação
do nosso Deus.” (Sl 98.3)
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor,
todos os confins da terra; aclamai,
regozijai-vos e cantai louvores.” (Sl 98.4).
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Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e
pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e
multiplicará os frutos da vossa justiça.”
(2 Co 9. 8 e 10)
Cântico: Vencendo vem Jesus
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus, o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se

No 4o com Deus - HOJE TEM BASTIDORES 2, Sopa Quente!
"Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a
julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento." (2 Pe 3.9)
Em 2020 começamos com a série "BASTIDORES",
trazendo o Escritor e Presbítero em Recife, o Dr. Samuel F. M. Costa.
Nos Bastidores é onde ocorrem os preparativos antes de uma
apresentação. É nos bastidores que acontece tudo do espetáculo que
o público não precisa saber ou ver. Também pode ser entendido
como: aqueles que ficam atrás de um evento ou algo semelhante.
Há um ditado que diz: “comece a tomar a sopa quente pelas
beiradas”. Na beirada do prato a sopa fica mais fria, o risco de
queimar a boca e a língua é bem menor. Agora duas perguntas: Já
tomou uma sopa quente? Quem não quer saber do seu futuro?
"Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no qual os
céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão
abrasados; também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas." (2 Pe 3.10)
Escatologia é o estudo das últimas coisas e como
oportunidades nunca devem ser perdidas: HOJE às 17h, e
PARTICIPE com o Pastor EDNALDO CARVALHO, escritor, Mestre em
Escatologia com mais de 15 mil inscritos no seu canal falando de
"BASTIDORES-2, SOPA QUENTE". Entre no Facebook (procure este
texto: "Quarto Com-Deus") ou no canal de sempre do YouTube: "No
4o com Deus", o melhor lugar para se estar.

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I –ADORAÇÃO
EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “E será pregado este evangelho do
reino por todo o mundo, para testemunho
a todas as nações. Então, virá o fim.”
(Mt 24. 14)
Mulheres: “Logo em seguida à tribulação
daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não
dará a sua claridade, as estrelas cairão do
firmamento, e os poderes dos céus serão
abalados.” (Mt 24. 29)
Homens: “Então, aparecerá no céu o sinal do
Filho do Homem; todos os povos da terra
se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e muita glória.” (Mt 24.30)
Dirigente: “Quando vier o Filho do Homem
na sua majestade e todos os anjos com ele,
então, se assentará no trono da sua glória;”
(Mt 25. 31)
Todos: “Então, dirá o Rei aos que estiverem à
sua direita: Vinde, benditos de meu Pai! Entrai
na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo.” (Mt 25.34)
153 HCC – “Já refulge a Glória Eterna”
1. Já refulge a glória eterna
De Jesus, o Rei dos reis;
Breve os reinos deste mundo
Seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
Mais se mostram cada vez.
Vencendo vem Jesus!
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#liturgia

Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.
2. O clarim que chama os salvos
À batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
Multidões já conquistou.
O inimigo, em retirada,
Seu furor já demonstrou.
Vencendo vem Jesus!
3. Eis que em glória refulgente
Sobre as nuvens descerá,
E as nações e os reis da terra
Com poder governará.
Sim, em paz e santidade,
Toda a terra regerá.
Vencendo vem Jesus!
4. E por fim, entronizado, as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
O Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes,
Lá no céu irão cantar:
Venceu o Rei Jesus!
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO

oferta daquilo que lhes sobrava; esta,
porém, da sua pobreza deu tudo o que
possuía, todo o seu sustento.” (Lc 21. 1-4)
79 HNC – “Glória ao Salvador”
Oração de Consagração
Pastorais
III – CONTRIÇÃO
CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR
Leitura Uníssona: “As misericórdias do
Senhor são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A
minha porção é o Senhor, diz a minha
alma; portanto, esperarei nele. Bom é o
Senhor para os que esperam por ele, para a
alma que o busca.” (Lm 3.22-25)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV - EDIFICAÇÃO
CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
DA PALAVRA

GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: ”Estando Jesus a
observar, viu os ricos lançarem suas
ofertas no gazofilácio. Viu também certa
viúva pobre lançar ali duas pequenas
moedas; e disse: Verdadeiramente, vos
digo que esta viúva pobre deu mais do que
todos. Porque todos estes deram como

Leitura Bíblica: Atos 10. 9-16
Presb. Paulo Raposo
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: da Série:
“Dúnamis, a Esperança em Movimento.”

V – DEDICAÇÃO
SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA
Cântico: De todas as Tribos
De todas as tribos, povos e raças,
Muitos virão te louvar
De tantas culturas, línguas e nações,
No tempo e no espaço. Virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi;
Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui!
Remidos, comprados, grande multidão,
Muitos virão te louvar.
Povo escolhido, Teu reino e nações,
No tempo e no espaço. Virão te adorar.
E a nós só nos cabe, tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar,
E a vida no Teu altar!
Pra Teu louvor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
“O combustível da adoração é uma visão
correta da grandeza de Deus; o fogo que faz o
combustível queimar com calor extremo é o
avivamento do Espírito Santo; a fornalha acesa
e aquecida pela chama da verdade é nosso
espírito renovado; e o consequente calor da
nossa afeição é a adoração poderosa, que abre
caminho por meio de confissões, anseios,
aclamações; lágrimas, cânticos, exclamações,
cabeças curvadas, mãos erguidas e vidas
obedientes.” (John Piper – Teologia da Alegria)

