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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

A Deus toda a glória
Nesse dia 31 de outubro em que celebramos a Reforma
Protestante, lembremo-nos, com corações gratos, daqueles que,
usados por Deus, se posicionaram contra as ambições, as
transgressões, as conveniências, os relativismos e deturpações do
Santo Evangelho: homens corajosos que não cuidaram de
preservar a própria vida ou reputação, a fim de que o Evangelho
pudesse chegar a nós, nesses tempos, sem que as tradições fossem
postas acima das Escrituras. Em meio a eventuais ruídos, delírios de
“atualização” e arremedos de modernidade e progresso, a Palavra
de Deus permanece sendo nossa única e suprema regra de fé e
prática.
Que nosso coração seja inspirado por essas memórias e
biografias para que nos mantenhamos, também nessa geração,
firmes na propagação do Evangelho da graça, do amor, da justiça e
da remissão de pecados unicamente por meio do sacrifício salvífico
do filho unigênito de Deus, professando uma fé viva, sem
intermediários que não sejam os próprios integrantes da Santa
Trindade.
“Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único
filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna”. (João 3.16)
“Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é
dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2.8,9)
Aqueles que nos antecedem sabiam, como nós, que a salvação
não é fruto do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez pela
humanidade. A salvação é fruto do sangue derramado na cruz do
Calvário. O Seu amor obstinado se relaciona apenas com a Sua
própria bondade e não com o quanto, supostamente, fazemos. O
fato é que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame
mais, e nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos.
Nossas obras são palha e pó. E somos poupados da morte eterna
tão somente pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo.
Tudo vem d’Ele, tudo é por Ele; de suas próprias mãos, como
crianças, oferecemos aquilo que d’Ele, mesmo recebemos (1 Cr. 29.
11-16). Tudo que é amável e bom nesse mundo veio do Senhor.
Como diz Abraham Kuyper: “Não há um centímetro quadrado da
realidade sobre o qual Cristo não possa dizer: ‘é meu’”. A
cosmovisão introduzida pela Reforma influenciou e trouxe boas
dádivas para todas as áreas da sociedade. E Ele há de continuar
levantando pessoas como instrumentos Seus para manter viva a
verdade do Evangelho através das gerações. As portas do inferno
não prevalecerão contra a Igreja do Senhor! (Mt 16.18) Dele, por
meio d’Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória
eternamente (Rm 11.36). Amém!
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 II)
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.

A luta de Lutero contra o poder papal
ganha um contorno quase que final. O papa emite
uma bula papal e, para condenar Lutero à morte, o
papa dependia do poder civil. O papa exercia forte
pressão sobre o Imperador Carlos V (1521), para
assegurar que Lutero fosse punido
exemplarmente. Lutero se apresenta na Dieta
Imperial, cercado de muitos apoiadores. O homem
de Deus não estava sozinho, havia uma grande
multidão que o apoiava. Na reunião Lutero foi
colocado diante de seus muitos livros e a ele foi
solicitado que deveria se retratar, mas Lutero
recusou-se a mudar de opinião. Diante da
obrigação de se retratar, a resposta de Lutero foi
clara e firme: “É impossível retratar-me, a não ser
que me provem que estou laborando em erro, pelo
testemunho das Escrituras ou por uma razão
evidente; não posso confiar nas decisões dos
concílios e dos papas, pois é evidente que eles não
somente têm errado, mas se têm contradito uns
aos outros. Minha consciência está alicerçada na
Palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir
contra a própria consciência. Assim, Deus me
ajude. Amém”. A Dieta foi interrompida depois de
grande confusão, onde os espanhóis queriam que
Lutero fosse levado à fogueira, enquanto os
alemães presentes rodearam Lutero em sinal de
proteção.
Lutero já havia se tornado um líder
nacional, e o movimento religioso sob sua
liderança já ganhava contornos além da
Alemanha. Os escritos e a doutrina bíblica de
Lutero alcançaram a Boêmia, Hungria, Polônia,
Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos,
Escandinavia, Itália e até a Espanha. Defendendo
em todo o tempo a doutrina do sacerdócio de
todos os cristãos, Lutero libertou homens do
temor e do medo da Igreja Medieval. Os alemães
se congregavam agora em torno de uma religião
cristã de portas e Sagradas Escrituras abertas. O
que Lutero fez na Alemanha foi notável, ele
traduziu a Bíblia inteira das línguas originais para a
língua do seu povo, cantava em toda a Alemanha o

#editorial

hino “Marselhesa da Reforma”, Castelo Forte, de
sua autoria.
Lutero faleceu em Eisleben, o local do
seu nascimento, em 18 de fevereiro de 1546 aos
63 anos de idade, cumpre citar que por mais de
trinta anos ele emprestou sua vida como
instrumento nas mãos de Deus, para
transformação da sociedade da época e de uma
igreja totalmente corrompida. Martinho Lutero é,
como Agostinho, um daqueles pensadores cuja
teologia está intimamente ligada com sua vida que
não se pode entender uma separada da outra!
As proposições teológicas que serviram
como pilares da Reforma Protestante são os
chamados Cinco Solas. Passamos então a lembrar
esses importantes Princípios de fé: 01) Sola
Scriptura – Somente a Escritura, ou a autoridade
e suficiência das Escrituras. A Sagrada Letra tem a
palavra final em matéria de fé e prática. O Velho
Testamento e o Novo Testamento, sendo
inspirados, revelam a vontade de Deus aos
homens. 02) Solus Christus – Somente Cristo –
Cristo é único mediador entre Deus e os homens,
tendo autoridade de alcançar o homem através da
Sua Graça. 03) Sola Gratia – Somente a Graça – o
homem é incapaz de fazer qualquer coisa para sua
salvação. Lutero nega que o homem tenha livre
arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o
bem e o mal, depois da queda. 04) Sola Fide –
Somente a fé – a Graça salvadora de Cristo exclui
as obras; o homem é salvo pela fé em Cristo Jesus.
05) Soli Deo Gloria – A Deus somente, a glória –
O homem não pode nunca ocupar o lugar de Deus.
Deus não divide Sua glória com ninguém.
O legado da Reforma é incomensurável.
Somos levados a proteger os princípios que os
reformadores defenderam com suas vidas. Uma
igreja reformada não pode lembrar em nada os
moldes da igreja medieval, que escravizava a
mente das pessoas.
A alma da Reforma é a reforma da Alma!

Rev. André Albuquerque
Pastor Colaborador

#notícias gerais
Convocação da AGE
O Conselho da Igreja, cumprindo
suas atribuições espirituais e
administrativas, conforme o artigo 9º,
parágrafo 1º, alíena "a" da CI/IPB, convoca
os membros da Igreja para reunirem-se em
assembleia geral extraordinária, dia 7 de
novembro de 2021, às 9h30min, para a
eleição de 9 (nove) diáconos. A votação darse-á das 9h30min, às 19h15min,
ininterruptamente. O término da AGE darse-á no encerramento do Culto Vespertino,
às 21 horas.

Berçário Catedral de volta!
No segundo domingo, 14 de
novembro, nosso berçário estará de volta a
todo vapor com protocolo e com muito
amor para os nossos bebês, funcionando
durante o cultos matutino e vespertino.
Teremos louvor, ministração para bebês e
todo cuidado para os nossos pequeninos
enquanto os pais participam dos cultos.
Classe para Batismo e
Profissão de Fé de Adolescentes
Iniciamos esta semana a classe,
mas ainda dá tempo de participar. Aulas
pelo Zoom. Maiores informações com a
Mis. Leninha Maia.
ECOS da Catedral
Estamos chegando ao final de
mais um ano, mas ainda temos tempo para
experimentar nossos pequenos grupos ECOS. Gostou da ideia? Faça contato
conosco. Nosso número é 98193.9584.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á
no dia 10 de novembro, às 18 horas,
presencialmente, para eleger a nova mesa
para 2022. Pastores e presbíteros estão
convocados. E a Igreja, convidada a orar por
seus líderes espirituais!

Celebração da Ceia do Senhor
A nossa Igreja celebra a Ceia no
Culto Matutino, às 10h30min, no primeiro e
segundo domingos; e no Culto Vespertino,
às 19h, no terceiro domingo. A partir do
domingo 7 de novembro, no Culto
Matutino, voltaremos com o processional
(entrada dos pastores e presbíteros)
solicitamos que os presbíteros venham no
primeiro uniforme (paletó e gravata).

Tr e i n a m e n t o p a r a E q u i p e d e
Professores do berçário
Na quarta-feira, dia 3 de
novembro, pelo Zoom, às 19h, teremos o
nosso treinamento para aperfeiçoamento,
organização de escala, conteúdo
programático, didática, ministração para
bebês e informações importantíssimas do
protocolo para a volta dos nossos bebês no
berçário. Se você quiser participar da
Equipe é só entrar em contato com Gabi
Santos ou Luana Porpino. As inscrições
também podem ser feitas pelo tel 21 981029088. Estamos felizes pela oportunidade de
servir ao nosso Deus cuidando dos nossos
bebês para glória do Senhor. Ser criança
na Catedral é uma delícia!

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

Seg 01: 2 Coríntios 5:14-21 - A porta da reconciliação
Ter 02: Salmo 46:1-11 - Nosso lugar de paz
Qua 03: Atos 2:1-12 - Nova humanidade
Qui 04: Sofonias 3:9-17 - Não haverá temor
Sex 05: João 14:15-21 - Aja imediatamente
Sáb 06: Lucas 8:40-48 - Nunca perca a esperança
Dom 07: 1 João 4:7-19 - Amo isso — todo mundo!

#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. Jeremias Pereira
Culto da Reforma Protestante
19h: Rev. Renato Porpino
"Mãos à Obra, a alegria da
maturidade cristã".
Escala de Púlpito de Presbíteros:
07/11: 10h30min: Ruy Coelho
19h: Presb. Roberto Marinho
14/11: 10h30min: Presb. Altair Bazeth
19h: Presb. André Lima
21/11: 10h30min: Presb.Assuero Silva
19h: Presb. Denilson Sevilha
28/11: 10h30min: Presb. Fernando Costa
19h: Presb. Iaco Lobo

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.
Próximo Domingo (07/11/2021) - 3B - Culto das 10h30min: Tiago Trindade, Luiz
Henrique, Ricardo Dowsley, Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino,
Gabriela Santos, Ligia Jardim, Renan Jardim, Matheus Bimbi, Claudia Rego.
Equipe 3A- Culto das 19h: Tiago Trindade, Luiz Henrique, Ricardo Dowsley,
Adeclen Santos, Rodrigo Nobre, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, Amanda
Casanova, Cátia Cunha, Maria Luisa.
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Alice Lugarinho de Aguiar, Cecília Vieira Machado da Cunha Gonçalves
Rodriguez, Presb. Guilherme Beda de Amorim Sayão, Guilherme Cunha de
Barros Santos, Maria Auxiliadora Vargas, Diác. Mário Sérgio Costa;
Seg 01: Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Rodrigo de Mattos Mendes;
Ter 02: Débora Domingues Soares;
Qua 03: Carla Ribeiro Tavares, Cleuza Rodrigues Pinheiro, Davi Pereira de Vargas,
Luciano Daniel de Souza, Marlene Paredes da Silveira Marques, Valmy Gripp
Couto;
Qui 04: Eliane Lima Mazei, Enísio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz de
Oliveira, Samuel Gonçalves Dias Júnior, Zenilda de Souza Tardin;
Sex 05: Fabiana Leite Rabello Mariano, Presb. Getro Ferreira da Cunha, Lídia da
Silva Menezes, Luiz Fernando Dias Macedo, Thiago Martins de Paula;
Sáb 06: Aline Salvaterra Magalhães, Cristiana da Rocha Carvalho, Dolores
Targino Marques, Mathilde Belon de Azevedo.

#de casamento
Hoje: Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes;
Qui 04: Ana Amelia Thiers de Azambuja e Carlos Eduardo de Azambuja, Karen
Salazar Lívio Marotta e Marcelo Donato dos Santos Marotta;
Sex 05: Silvana Cardoso Vieira Couto e Marcelo Ferreira Vieira Couto, Edécio
Nogueira Cordeiro Filho e Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro;
Sáb 06: Rosane Perez Faillace e Humberto Faillace Neto, Maurício Ricardo
Pinho Gomes e Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes.

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

14 - Boletim Dominical

Alayde Soares da Avilez convocada à
glória celestial
Aos 101 anos e
11 meses, nossa
querida irmã Alayde
Avilez foi convocada
à presença de Deus,
no dia 23 de outubro.
Era viúva de Gerson
Avilez, não deixa
filhos biológicos, mas deixa filhos do
coração. Morava no Abrigo Presbiteriano,
onde era cuidada com todo carinho, e
recebeu o amor e o cuidado constante de
Cláudia Cruz, filha do coração, e de sua
família. Alayde foi muito ativa na Igreja,
promoveu campanhas para a construção
das torres. Juntamente com o marido e um
grupo da Igreja, fundou o Abrigo
Presbiteriano e foi presidente da SAF Rio
por muitos anos.
A Cerimônia da Esperança Cristã
ocorreu no Domingo 24 de outubro, no
cemintério do Caju, oficiada pelo Rev. Isáias
Cavalcanti, Rev. André Albuquerque e pelo
Lic. Daniel Jardim. Deixa saudade e belo
testemunho de serviço, fidelidade e amor a
Cristo! "Então, ouvi uma voz do céu,
dizendo: Escreve: Bem-aventurados os
mortos que, desde agora, morrem no
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que
descansem das suas fadigas, pois as suas
obras os acompanham." Ap 14. 13

Projeto Caixa de Sapato
Estamos precisando ainda de
colaboração para abraçarmos
principalmente os idosos. Este ano vamos
presentear o Lar Samaritano, Abrigo
Presbiteriano, Lar Dona Marta, Lar Vasti,
Instituto Educacional Araújo Dutra e Clube
dos Paraplégicos. Contamos com os
irmãos. Maiores informações e distribuição
dos nomes pelo WatshApp 21 98102-9088.
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 na 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!

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

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 proceder
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.
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 o 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!
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Cântico: Descansarei

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.

Cobre-me com Tuas mãos,
Com poder vem me esconder, Senhor.

Cântico: Castelo Forte

Se o trovão e o mar se erguendo vêm
Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas Tu também és Rei,
Descansarei, pois sei que és Deus.

1.Castelo forte é o nosso Deus
Escudo e boa espada
Com seu poder defende os seus,
A sua igreja amada
Com força e com furor, nos prova o tentador
Com artimanhas tais, e astúcias infernais
Que iguais não há na terra

Minh'alma está Segura em Ti,
Sabe bem que em Cristo firme estou.
Se o trovão e o mar se erguendo vêm...
IV – ATO DE EDIFICAÇÃO

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Leitura Bíblica: Tg 4. 11-12
Presb. Renan Jardim

Caminhando
com esperanca
(Lm 3.21)

SAF RIO em festa – Parabéns Rev. Isaías e
Adriana pelos aniversários ocorridos nos dias
23 e 28. Recebam nosso carinhoso abraço,
querido Mentor Espiritual e Presidente. Que
Deus continue abençoando esse casal querido,
são os votos da SAF RIO.
Próxima Reunião Plenária Presencial – dia
4 de novembro às 14h30min, em 1ª
convocação, e às 15h, em 2ª convocação, será
realizada eleição para a nova diretoria de 2022.
Reserve sua presença com sua coordenadora.
Contribuição anual (Per capita) – Valor R$
33,00. Mês de outubro chegou ao final e é o
último dia para acertar sua contribuição com a
sua coordenadora. Toda sócia da SAF tem esse
compromisso anualmente.

V – ATO DE DEDICAÇÃO

Cântico: Âncora
Espero em Ti, minha âncora Tu és,
No temporal, firme estou em Ti.
Em Teu amor não existe mais temor,
Confiarei só em Ti, Senhor.
Tua promessa a esperança ao mundo dá,
Entregaste tudo para nos salvar.
Minha esperança ancorada em Ti está,
Meu Deus, tu nunca mudarás,
Eterno Deus, Tu que és e que virás,
Seguro estou, não me deixarás.
Tua promessa a esperança ao mundo dá...
Jesus, Teu nome. Tão Alto, Tão Grande
Só em Ti confiarei. Fiel pra sempre!
É Tua promessa. Só em Ti confiarei.
Mensagem: Rev. Renato Porpino

2.A nossa força nada faz,
Estamos nós perdidos
Mas nosso Deus socorro traz
E somos protegidos
Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz
Senhor dos altos céus, que,
Sendo o próprio Deus
Triunfa na batalha!
3.Sim, que a palavra ficará
Sabemos com certeza
Pois ela nos ajudará com armas de defesa
Se temos de perder, família, bens, poder
E, embora a vida vá, por nós Jesus está
E nos dará seu reino.
Castelo forte é o nosso Deus!!!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: O Espírito de Deus está aqui
I – ATO DE ADORAÇÃO.
Convite à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder.” (Sl 150. 1)
Mulheres: “Louvai-o pelos seus poderosos
feitos; louvai-o consoante a sua muita
grandeza.” (Sl 150. 2)
Homens: “Louvai-o ao som da trombeta; louvaio com saltério e com harpa.” (Sl 150. 3)
Dirigente: “Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e
com flautas.” (Sl 150. 4).
Todos: “Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo
ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!”
(Sl 150. 5-6).
Cântico: Grande é o Senhor
Grande é o Senhor e mui digno de louvor,
Na cidade do nosso Deus seu Santo monte,
Alegria de toda terra.

#liturgia

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)
63 HNC - As Muitas Bênçãos
1.Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize-as quantas são,
Recebidas da divina mão.
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
4.Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final
Oração de Consagração
Pastorais

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo,
Por isso diante Dele nos prostramos.
Queremos o Teu nome engrandecer!
E agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas
Confiamos em Teu infinito amor,
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e Céus!
Oração de Adoração

Apresentação dos Candidatos ao Diaconato
III – ATO DE INTERCESSÃO
Dirigente: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e
achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” (Mt 7. 7)

Culto ao Senhor pelos bebês - Dia 4/12, às
15h30min, na Igreja. Inscrições com Adriana.
Serão preservados todos os protocolos de
segurança.
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.
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.

Congregação: “Pois todo o que pede recebe;
o que busca encontra; e, a quem bate,
abrir-se-lhe-á.” (Mt 7.8)
Motivos de Oração

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE”. (Filipenses 4:13)
“Seu porto seguro, onde está”
(Provérbios 1:33)
XXIV RECCC – Foi um presente de Deus esses
dias que pudemos desfrutar, com palavras
edificantes e transformadoras para nosso
casamento. Agradecemos a Deus por todo
cuidado! Fiquem atentos pois em breve
faremos o lançamento oficial do XXV RECCC.
Eleições diretoria ECCC para 2022-2023 Na última terça, estivemos reunidos em
Assembleia Geral Extraordinária para eleição
da diretoria do ECCC para o próximo biênio. A
mesa foi presidida por nosso mentor espiritual
Rev. Renato Porpino, e sob forma de chapa
foram eleitos:
Casal Presidente: Cláudia Figueiredo de
Castro Freitas Santos e Luis Alberto Rodrigues
Santos;

ECCC - Encontro de Casais com Cristo
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#sociedades e ministérios
Vice-presidente: Raphaela Machado da
Costa Inácio de Souza e Luiz Henrique Inácio
de Souza;
1º secretário: Eliza Gabriela dos Santos Melo
e Sérgio Dias dos Santos;
2º secretário: Liziane Nunes de Castilho
Santos e João Márcio de Castilho Santos e
Tesoureiro: Leyde Patricia Leadebal Freitas e
Marcelo Figueiredo de Castro Freitas. Que
Deus continue dando sabedoria e abençoando
na condução da obra!
Aniversário da nossa querida Adriana Maia
– no último dia 28 completou mais um ano.
Rogamos bênçãos sem medida sob sua vida!
Aniversário de Bodas – Aniversário de
casamento é celebrar as memórias de ontem,
as alegrias de hoje e todos os planos de
amanhã. Que esta jornada seja guiada,
abençoada pelo Senhor e repleta de alegrias,
conquistas e amor. Feliz aniversário de
casamento!
UPH - União Presbiteriana de Homens

membro da UPH-Rio, manifeste o desejo a um
membro da diretoria.
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 aos domingo, às 17h30min, no salão
Álvaro Reis. Contamos com a presença de vocês!!
No dia 7 de Novembro teremos a nossa eleição
ás 17h30min, com a chegada sendo às 17, no
salão Álvaro Reis. Venha participar conosco!
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 email(diretoriaupario@gmail.com)
Movimento Oásis

Domingo que vem teremos nossa reunião de
oração do mês de novembro. Temos realizado
as reuniões pelo Telegram; durante a semana
divulgaremos todas as informações nas redes
sociais da UPH-Rio.
Estamos nos aproximando da nossa Assembleia
Geral. Logo mais divulgaremos todas as
informações nas redes sociais. Na ocasião será
realizada a eleição da nova diretoria e admissão de
novos membros. Caso você tenha interesse em ser
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Feliz aniversário!! Parabenizamos pelo
aniversário, o Reverendo Isaías Cavalcanti e a
sua esposa Sra. Adriana Maia. Desejamos
muita saúde e paz aos aniversariantes e uma
chuva de bênçãos do Senhor para toda família.
Deus os abençoe!!

V – “SOLI DEO GLORIA”
GLÓRIA SOMENTE A DEUS.
“Porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém!” (Rm 11. 36)
Cântico: Maravilhosa Graça
1. Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus!

2.Maravilhosa graça!
Traz vida perenal.
Por ela perdoado,
Vou à mansão real.
Ela abranda o meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Maravilhosa graça!
Quão ricas bênçãos traz.
O seu poder transforma o pecador falaz.
Estou salvo com a verdade,
Por toda eternidade
Pela maravilhosa graça de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Graça tão maravilhosa de Jesus.
Como o firmamento é sem fim.
É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei, e glória dai!

www.CATEDRALRIO.org.br

Eleição de Diáconos – Instrução à Igreja:
Qualidades Bíblicas do diácono – 1 Tm 3. 8-9. O candidato deve ser:
3.5 – Respeitável
"Quanto a diáconos, é necessário, que sejam respeitáveis...”O diácono deve ser
respeitável por sua conduta íntegra, moral ilibada e vida irrepreensível. Ser uma
pessoa honrada.
3.6 – Sincero.
“... De uma só palavra... "Alguém que só fala a verdade. Que cumpre sempre a
palavra dada."
3.7 – Sóbrio.
“... Não inclinado a muito vinho...”Não viciado em álcool, fumo ou alguma outra
coisa, mesmo sendo lícita. Deve ter domínio próprio."

“Ecclesia Reformata et semper reformanda est secundum verbum Dei”
A Igreja Reformada está sempre se
reformando – ou sendo reformada- conforme a Palavra de Deus.

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.8 – Não Avarento.
“... Não cobiçoso de sórdida ganância...” Que não ame o dinheiro e a riqueza.
Que tenha liberalidade em contribuir financeiramente com a obra de Deus."
3.9 – Maturidade Espiritual
...Conservando o mistério da fé com a consciência limpa... "Ter uma fé sólida,
vida santificada e consagrada a Deus.»
3.10 – Provado e Aprovado
“...Também sejam estes primeiramente experimentados; e, se mostrarem
irrepreensíveis exerçam o diaconato.”É necessário treinamento e experiência no
serviço ao Senhor. Quem não pratica a assistência social não está apto a exercer
o dom da misericórdia no desempenho do diaconato. "
3.12 – Bom Administrador
“...E governe bem seus filhos e a própria casa.”O diácono deve criar e educar
bem os filhos, administrar bem o lar e cuidar da família com amor e dedicação!"

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – “SOLUS CHRISTUS”
SOMENTE CRISTO
“E não há salvação em nenhum outro;
porque abaixo do céu não existe nenhum
outro nome, dado entre os homens, pelo
qual importa que sejamos salvos.”
(At 4. 12)
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual
também fez o universo.” (Hb 1. 1-2)
Mulheres: “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)
Homens: “Ele nos libertou do império das
trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão dos pecados. Este é
a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação; pois, nele, foram criadas
todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele e
para ele.” (Cl 1. 13-16)
Dirigente: “Ele é antes de todas as coisas. Nele,
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tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de
entre os mortos, para em todas as coisas ter a
primazia.” (Cl 1. 17-18)
Pastores: “Porque aprouve a Deus que, nele,
residisse toda a plenitude e que, havendo
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele, reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer
nos céus.” (Cl 1. 19-20)
Todos: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre. Por meio de Jesus,
pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício
de louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome.” (Hb 13. 8 e 15)
155 HNC – “Castelo Forte”
(Martinho Kutero – J. E. Von Hafe)
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – “SOLA GRATIA”
SOMENTE A GRAÇA
“Porque pela graça sois salvos, mediante a
fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
não de obras, para que ninguém se glorie.”
(Ef 2. 8-9)
Consagração da Vida e Bens ao Senhor
Leitura Uníssona: “Da multidão dos que
creram era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua
nem uma das coisas que possuía; tudo,
porém, lhes era comum. Pois nenhum
necessitado havia entre eles, porquanto os

que possuíam terras ou casas, vendendoas, traziam os valores correspondentes e
depositavam aos pés dos apóstolos;
então, se distribuía a qualquer um à
medida que alguém tinha necessidade.”
(At 4. 32, 34-35)
298 HNC – “A Pedra fundamental”
Oração de Consagração
Pastorais

REAFIRMAÇÃO DA FÉ
CREDO APOSTÓLICO:
Dirigente: Creio em Deus Pai, TodoPoderoso, criador do céu e da terra; e em
Jesus Cristo, seu Unigênito Filho, nosso
Senhor;
Congregação: O qual foi concebido por obra
do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria;
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos; foi
crucificado, morto e sepultado;

Apresentação dos Candidatos ao Diaconato
III – “SOLA FIDE” – SOMENTE A FÉ
“Pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego; visto que a justiça de
Deus se revela no evangelho, de fé em fé,
como está escrito: O justo viverá por fé.”
(Rm 1. 16-17)
Motivos de Oração
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar.” (2 Cr 7. 14-15)
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Dirigente: Ao terceiro dia, ressurgiu dos
mortos, subiu ao Céu e está à direita de
Deus Pai, todo-poderoso, de onde há de
vir, para julgar os vivos e os mortos.
Todos: Creio no Espírito Santo; na santa
Igreja de Cristo; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição
do corpo e na vida eterna. Amém!
IV – “SOLA SCRIPTURA”
SOMENTE A ESCRITURA
“Sabendo, primeiramente, isto: que
nenhuma profecia da Escritura provém de
particular elucidação; porque nunca jamais
qualquer profecia foi dada por vontade
humana; entretanto, homens [santos]
falaram da parte de Deus, movidos pelo
Espírito Santo..” (2 Pe 1. 20-21)
Leitura Bíblica: Presb. Roberto Corrêa
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Jeremias Pereira
Pastor da Oitava IP de Belo Horizonte.

