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Editorial e notícias

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

O REAL PROBLEMA DO BRASIL
“Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte
sátrapas, que estivessem por todo o reino; e sobre eles, três
presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem
conta, para que o rei não sofresse dano.” Daniel 6:1-2
O trecho destacado acima é o início da famosa narrativa de Daniel na
cova dos leões (Daniel 06), na qual o profeta é vítima de uma ardilosa
armadilha de seus inimigos políticos, que, tomados pela inveja,
convencem o rei Dario a proibir que se dirija petição a qualquer
divindade que não o próprio rei, criando, assim, uma oportunidade de
acusação contra Daniel, que sabiam ser inegociavelmente fiel a seu
Deus.
Mas o texto começa descrevendo uma grande mudança política e
institucional. O novo soberano, rei Dario, que havia acabado de
assumir o poder após um golpe de estado que instaurou na região o
império Medo-Persa, resolve descentralizar o poder (antes
concentrado na mão do monarca babilônico), confiando a
administração aos sátrapas (governadores responsáveis por
determinadas províncias do império).
E resolveu, como primeira providência, criar um órgão de auditoria,
composto por três presidentes, dentre eles Daniel, responsáveis por
fiscalizar a atuação dos sátrapas, para que nenhum deles viesse a
surrupiar qualquer parte do tributo devido ao governo central (“três
presidentes,…, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei
não sofresse dano”).
Esperava, com isso, freiar uma escalada de corrupção que assolava
o governo anterior (império babilônico). Mas a continuação do texto
nos mostra que tais medidas não adiantaram de nada, uma vez que
estes governadores, mesmo agora fiscalizados, continuavam armando
planos malignos, movidos pela inveja, com a intenção de derrubar
homens que serviam fielmente ao rei (Daniel 06: 04). Fica evidente,
assim, que o problema não estava na forma de organização
institucional do país. Mas sim no pecado que habitava no coração dos
homens, que os faz encontrar sempre novas formas de se auto
beneficiarem, em detrimento da justiça e do bem estar do próximo. Por
isso, ao orarmos por nosso país e exercermos nossos deveres cívicos
nas urnas, no próximo ano, mais do que zelar pela instauração de
algum sistema político a que mais nos identifiquemos, devemos, em
primeiro lugar, suplicar a Deus que derrame sobre a nossa nação a sua
misericórdia e o sangue do Seu Filho, Jesus Cristo, que nos purifica de
todo pecado. Para que, assim, testemunhemos uma transformação em
nosso país, iniciada pelo arrependimento que nascerá no coração de
cada governante e governado, nos libertando, aos poucos, das amarras
e do salário do pecado: o nosso real problema.
Miguel Camboim
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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,

As tempestades modernas
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.

Relata-nos o livro do Gênesis a
história de Noé, homem que desfrutava de plena
comunhão com Deus. Ele era justo, íntegro e
plenamente diferente do restante da população
de sua época, que possuía um nível moral
completamente corrompido pelo pecado.
Em razão da decadência da sociedade
de sua época, Noé, que já tinha quase 500 anos
de experiência de vida, recebeu de Deus o aviso
da destruição da raça humana e a ordem para
que construísse a arca. Embora contasse com
toda essa experiência e parecesse ser um
homem totalmente qualificado para a missão
dada pelo Senhor, foram suas qualificações
espirituais que realmente fizeram diferença. A
Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do
Senhor.
O capítulo 6 de Gênesis mostra o
quanto a civilização da época de Noé estava
corrompida. As pessoas praticavam todas as
variedades de crimes e desobedeciam a Deus
com toda naturalidade. No entanto, apesar de
toda complexidade no processo de construção
da arca, pela dificuldade de se imaginar um
evento nunca visto antes, e tendo que suportar
todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé
foi fiel a Deus (cf. Hebreus 11:7). Ele construiu a
arca e colocou sua família e os casais de cada
espécie de animais dentro dela, conforme a
ordem de Deus. Quando todos estavam dentro
da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e
a terra foi inundada.
Conta-nos o texto bíblico que, após o
dilúvio, ao descerem, Noé e sua família
ofereceram um sacrifício de ação de graças a
Deus com animais limpos e aves.
À luz dessa narrativa a respeito do
dilúvio que alcançou o mundo na época de Noé,
queremos destacar que é completamente
possível que justos e íntegros também vivam

#editorial
tempestades gigantescas e calamitosas,
mesmo nos dias de hoje. Nós temos vivido,
desde março de 2020, uma verdadeira
calamidade: incertezas, enfermidades, crises e
mortes... E pode ser que você já tenha se
questionado a esse respeito, no entanto o
próprio Senhor Jesus asseverou que nós
passaríamos por aflições neste mundo (Jo 16.
33). Logo, não estamos isentos das más
experiências e das dores.
Entretanto, em meio às tempestades,
espere pelo Senhor. Noé não tentou controlar a
arca em meio ao dilúvio. De fato, ele entregou a
sua vida plena e irreversivelmente nas mãos
poderosas de Deus. Dessa forma, é necessário,
também nas lutas de hoje, flutuar no mar
agitado de vida e esperar o escape da parte de
Deus. Pode ser que você esteja tentando
controlar a embarcação da sua existência em
meio ao dilúvio, ao maremoto, ao tsunami...
Todavia, o convite de Deus a você é acalme-se,
espere confiantemente e veja o livramento que o
Senhor o dará.
Por fim, diz-nos o texto que, após o
fim do dilúvio, Noé e sua família desceram e
adoraram a Deus. Hoje, estamos vendo as
águas do dilúvio secarem, as crises se
abrandarem e a vida voltar à normalidade. E o
mesmo que fez Noé deve ser feito também por
nós. O Senhor nos convoca à adoração, ao
louvor, à gratidão e ao reconhecimento de que
apenas Ele é o Deus que acalma tempestades e
que nos faz triunfar em meio ao caos. Adore-O
no dia de hoje e reconheça que o Senhor
permanece com todo poder, governando todas
as coisas e transformando o cenário das
tempestades da nossa vida em palcos da Sua
Glória e da Sua Soberania.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#notícias gerais
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!

Composição das Mesas Receptoras e
Apuradora de votos da Assembleia
Geral Extraordinária, para eleição de
Diáconos da IPRJ, em 07 de novembro
de 2021.
Mesas Receptoras
1 - Presb. Ruy Fonseca - Presidente;
Rosibeti Souza R. da Silva - Secretária.
2 - Presb. Luís Monteiro - Presidente;
Maria Monteiro - Secretária.
3 - Presb. Jorge Apocalypses - Presidente;
Antônia Souza Werling Oliveira - Secretária.
Mesa Apuradora
Presb. Jorge Lima de Apocalypses;
Presb. Ruy Fonseca;
Presb. João Bastos;
Diác. Adolfo Correia.

Berçário Catedral de volta!
Neste domingo, nosso berçário
está 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 com os nossos
pequeninos enquanto os pais participam
dos cultos.

Férias Pastorais
O Rev. André Albuquerque
desfruta de férias, justas e merecidas, no
período de 3 a 18 de novembro. É tempo de
descanso para refazer as forças. Ore por ele
e por sua família!
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.
Crianças e Idosos agradecem!

Treinamento para o Ministério de
Recepção da Catedral
Venha receber e cuidar de gente.
Você sabia que as primeiras impressões
são deixadas na porta da Igreja em 30
segundos, e em mais ou menos 5 minutos
as pessoas decidem se desejam voltar ou
não? E com muito amor vamos nos preparar
mais uma vez para realizarmos o melhor
para Deus. Toda equipe que já trabalha com
toda dedicação e carinho está convocada e
convidamos você, que sente o chamado
para participar, também. Queremos que a
equipe tenha pessoas de todas as faixasetárias. Será uma bênção contar com você!
O treinamento será on-line, no dia 30 de
novembro, às 19h. Inscrições pelo zap 21
98102-9088. Receber pessoas está no
nosso coração. Vamos à prática, para a
glória de Deus!

#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, Ruth
Viana (hospitalizada), Rev. Juan Ramires, (pastor presbiteriano em Cuba, com tratamento
cancer e com Covid), Ricardo Barreto Martins (internado hospital Miguel Couto).
Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil e pela eleição de oficiais.
Seg 08: Provérbios 12:12, 24-28 - Isso foi incrível!
Ter 09: Apocalipse 8:1-5 - Orações duradouras
Qua 10: 2 Samuel 6:1-9 - Lava no Paraíso
Qui 11: Mateus 6:5-15 - A decisão pertence a Deus
Sex 12: Salmo 136:1-3,10-26 - Nossas bênçãos, Seu amor
Sáb 13: 1 Samuel 18:1-4; 19:1-6 - Amigos verdadeiros
Dom 14: Hebreus 10:19-25 - Círculos de alerta

#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. Renato Porpino
“Dúnamis, a esperança em movimento.”
19h: Lic. Daniel Jardim
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 (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.
Próximo Domingo (14/11/2021) - 4B - Culto das 10h30min: Marcelo Castro,
Sérgio Branco, Thiago Castilho, Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas,
Viviane Castro, Sandra Alves, Ada Cunha, Roberto Marinho.
Equipe 4A- Culto das 19h: Marcelo Castro, Sérgio Branco, Thiago Castilho,
Antônio Renato, Lucio Maia, Marcelo Freitas, Roberto Marinho, Odete Tavares,
André Lima, Daniele Fernandes.
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Adriana da Silva Alves, Carolina de Carvalho Silva Pinto, Denise Mateus Tenney,
Gessy José da Silva, Gisele Gomes de Jesus dos Santos, Maria Salete de Carvalho
Costa Serafim, Priscila Cristina Ferreira de Sá, Thiago Castilho Moreira Silva, Viviane
do Carmo Bittencourt.
Seg 08: Gabriel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos, Jorge Antonio Bonfim de Camargo,
Samuel Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos,
Ter 09: Keler Cristina de Figueiredo Silva, Maria Augusta Alves
Qua 10: Bárbara Fagundes Paixão Ramos Baptista de Abreu, Davi Tucci, Solange Ramos
Bastos
Sóstines Dias da Silva
Qui 11: Cecilia Costa da Silva, César Augusto de Mattos Barretto, Francisca Cleizi de
Souza, Rosalina Dias Nogueira, Vitória Carneiro Lara Guedes.
Sex 12: Alan Silva Ribeiro Filho, Jennifer da Silva Farias, Lívea Cabral Gomes, Luciana
Berlamino Anchieta, Manuel Antônio Correa da Costa Thedim, Rejane Pereira Reis
Gomes, Sonia Passos de Oliveira Fontoura.
Sáb 13: Elizabeth Clara Costa de Araujo, Emanuel Gomes Cabral, Francisco Maciel
Feitosa, Lais Silveira Loureiro Santos Nascimento, Marcos Vinícius dos Santos Ramos,
Maria Cleonice Couto da Gama

#de casamento
Hoje: Alexandre Tadeu Jorge de Mattos e Claudia Maria Lopes de Mattos
Seg 08: Iran Borges e Tania Cristina Paiva Borges, Luzimagno da Fonseca Lemos
Heringer e Maria da Glória Tortora dos Santos.
Ter 09: Marilena Machado de Souza e João Guerra de Souza, Diác. Ricardo Candido
Bezerra e Leila Barros Candido Bezerra, Genildo Gandra Lourenço e Maria José
Rufino Lourenço, Cristóvão Joaquim da Silva e Norma Gomes da Silva.
Qua 10: Diác. Leonardo Nicacio Trindade e Fernanda dos Santos Correa.
Qui 11: Diác. Walter Cascardo Carneiro e Rogélia Garcia da Silveira, Rogério Almeida
Rabelo Junior e Geane Creazola Almeida Rabelo.
Sex 12: Wilca Pereira dos Passos Santos e Fernando Moreira dos Santos, Paula
Figueiredo de Castro Freitas e Vinícius de Abreu Pereira

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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Recepção de Membro
Nossa irmã Raquel Paiva Farias
Jerônimo, filha de Ana Paula Jerônimo e
José Airton Jerônimo, será recebida como
membro da Igreja, por Profissão de Fé,
hoje, no Culto Matutino. A Igreja a recebe
com alegria e carinho, desejando que à
Igreja seja bênção para sua vida e sua vida
seja bênção na Igreja.
Raquel, seja muito bem-vinda à
família Catedral!
Eleição da Diretoria da SAF Rio
A Sociedade Auxiliadora
Feminina, SAF Rio, Elegeu sua nova
diretoria, para 2022, na última quinta-feira,
ficando assim constituída:
Presidente: Adriana Maia;
Vice-Presidente: Carmem Lúcia Gomes;
1ª Secretária: Rosane Nalbones;
2ª Secretária: Rosibeti Souza;
Tesoureira: Elenir Avilez.

Convocação da AGE
Por convocação do Conselho da
Igreja, cumprindo suas atribuições
espirituais e administrativas, conforme o
artigo 9º, parágrafo 1º, alínea "a" da CI/IPB,
os membros da Igreja reunem-se em
assembleia geral extraordinária, neste
domingo, a partir das 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. Venha, vote e não volte sem
participar do Culto!
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.

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

Reunião Ordinária – Na próxima segundafeira, dia 08/11/2021, 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, lembrando que teremos nossa
Eleição da Diretoria 2022.

Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado,
Nada vai nos separar!
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)

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!

Reuniões Departamentais - Veja com sua
coordenadora o dia da reunião do seu depto. e
participe. Reuniões feitas pela plataforma
Zoom. Venha louvar ao Senhor, ouvir a Palavra
e rever as amigas. Uma tarde edificante.
Depto Jerusalém – dia 11/11, às 14h30min.
Organização da Federação do PRDT - Dia
13/11, sábado, às 9h30min, no Salão Álvaro
Reis. Venha participar desse momento
histórico.

Oh, quão maravilhoso é!
Oh, quão maravilhoso é!
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh, quão maravilhoso é!
Maior que tudo ele é!
Oh, quão maravilhoso é!
O nome de Jesus.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Não Há um Nome Igual
Não há um outro nome igual,
Maior que a terra, céu e mar.
Sua glória todos hão de ver
E a Ele se render
Igual outro não há!

A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo está!

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

És invencível, inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome está!

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

Poderoso esse nome é!
Poderoso esse nome é!
O nome de Jesus, meu Rei!
Poderoso esse nome é!
Mais forte que tudo é
Poderoso esse nome é!
O nome de Jesus.

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

És invencível, inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino, Tua é a glória
Acima de todo nome está.
Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso
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Digno Tu és. Digno Tu és.
Tu é Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso
Digno Tu és. Digno Tu és. Amém (2x)

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

Onde encontro meu refúgio
Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui
Oração Silenciosa
Oração Audível

Vitória eterna conquistou
Do meu pecado livre estou
De Deus eu sou e Ele é meu
Comprou-me com o sangue de Jesus
A minha fé e o meu amor, estão firmados no
Senhor (4x)

IV – ATO DE EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Tg 4. 13-17
Presb. Roberto Marinho
Cântico: Só em Cristo
Só em Cristo posso confiar,
É minha força, luz, canção.
Lugar seguro nele achei,
Rocha que não se abala.
Que grande amor em Cristo há,
Profunda paz posso encontrar.
Consolador, meu tudo, enfim
Nele eu vou permanecer!
Só Cristo homem se tornou, frágil bebê,
Mas pleno Deus
Que dom de amor, justiça e paz
A salvação que a todos traz
Na cruz Jesus, sim, padeceu,
Divino plano obedeceu
Por meu pecado a dor sentiu,
Por sua morte eu vivo!
Seu corpo inerte ali ficou,
Luz que ante as trevas se apagou.
Glorioso dia então surgiu,
Vivo Ele está, ressuscitou!

Não há mais culpa ou medo atroz
Este é o poder de Cristo em mim
Por toda a minha vida aqui
Ele será meu guia, enfim
Nenhum poder do inferno irá
Das suas mãos me afastar
Até voltar ou me chamar
Em Cristo eu vou permanecer! (2x)
Mensagem: Lic. Daniel Jardim
V – ATO DE DEDICAÇÃO
Cântico: Oh Quão Lindo Esse Nome É
Agnus Dei
No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória:
Cristo, em Ti se revelou.
Oh, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é!
Maior que tudo ele é!
Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus.

Vem aí! Conferência da Esperança – Dia
27/11, às 15h, no Templo. Venha participar e
traga 1 pacote de fraldas Tamanho: G ou GG
para o Lar Samaritano.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“TUDO POSSO NAQUELE
QUE ME FORTALECE.”
(Filipenses 4:13)
“Seu porto seguro, onde esta?”
(Provérbios 1:33)
“Família com Propósito” – Na próxima
terça-feira, dia 09/11, às 20h, teremos nossa
reunião de forma virtual pelo aplicativo Zoom,
com a participação do presbítero Alan Bazeth,
da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em São
Paulo. Cremos que será uma bênção e você
não pode perder!
Aniversário de Bodas – Este dia tão especial,
que marca o início de uma vida de grande
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#sociedades e ministérios
cumplicidade não merece menos do que boas
comemorações. Feliz aniversário de
casamento! Que o amor prevaleça, e que a
felicidade more nessa união!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

UPH - União Presbiteriana de Homens

Encontros presenciais - Todos os
domingos, às 18h, no salão Álvaro Reis.
Contamos com a presença de vocês!!
Depois de um longo tempo, hoje temos
reunião: a nossa Reunião de Oração da UPHRio! Será às 17h30min, mas lembre-se: será
pelo TELEGRAM! É necessário ter uma conta
neste app. Seguem os links para acessar o
grupo e a sala de videoconferência:
Grupo da UPH-Rio no Telgram:
https://t.me/uph_rio
Sala de videoconferência 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/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

Dia 7 de Novembro - Nossa eleição às
17h30min, com a chegada sendo ás 17h, no
salão Álvaro Reis. Venha participar conosco!
Turma para futuros universitários - As
inscrições já estão abertas e podem ser feitas
com qualquer membro da diretoria. Essa classe
abrange os adolescentes de 16 a 18 anos.
Venha participar conosco.
Classe de batismo e profissão de fé - Esse
curso tem a duração de 2 meses e também pode
ser feito com qualquer membro da diretoria.
Acompanhe-nos em nossas redes sociais para
ficar por dentro de 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)
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II – ATO DE CONSAGRAÇÃO

Como igreja eu vou me encontrar com Jesus.

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).

Que em meu coração, Cristo seja o centro...

Cântico: Jesus é o Centro
Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de tudo que há.
O Início e o Fim,
Desde a eternidade Jesus é sobre tudo,
Jesus! (2x)
Nada mais importa.
Nada se compara a Ti.
Jesus, Tu És o centro
E tudo aponta para Ti, Jesus!
Jesus é o centro de todo o meu ser.
Jesus é o centro de todo o meu ser.
Meu início, meio e fim,
Que eu viva sempre para, Ti meu Jesus,
Jesus!

Oração de Consagração
Pastorais
III – ATO DE INTERCESSÂO
Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o
Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão.
Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a
fim de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hb 4. 14 e 16)
Motivos de Oração
Cântico: Eu Me Rendo
A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti,
E tudo está em ti.
Por ti vou caminhar,
Tu és a direção,
O Sol a me guiar.

Que em meu coração, Cristo seja o centro
E todo o meu ser mostre quem Tu És! (4x)

Tudo pode passar,
Teu amor jamais me deixará;
Sempre há de existir,
Novo amanhã preparado pra mim.

Jesus é o centro de Sua igreja.
Jesus é o centro de Sua igreja.
Um dia Ele virá,

Eu me rendo aos teus pés,
És tudo que eu preciso pra viver.
Eu me lanço aos teus braços

Nada mais importa...
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Caminho no Deserto
Estás aqui te movendo entre nós.
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui mudando destinos
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui operando milagres
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui transformando nossas vidas.
Te adorarei. Te adorarei.
Meu Deus é
Deus de milagres,
Deus de promessas,
Caminho no deserto,
Luz na escuridão.
Meu Deus, Esse é quem Tu és!
Estás aqui tocando os corações.
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui curando multidões.
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui restaurando corações.
Te adorarei. Te adorarei.
Estás aqui transformando histórias.
Te adorarei. Te adorarei.
Meu Deus é
Deus de milagres,
Deus de promessas...
Enxuga as lágrimas.
Restaura os corações
Tu és a resposta, Jesus!

#liturgia

I – ATO DE ADORAÇÃO
Convite à Adoração:
Dirigente: “Salmodiai ao Senhor, vós que
sois seus santos, e dai graças ao seu santo
nome.” (Sl 30.4)

Congregação: “Tributai ao Senhor, filhos de
Deus, tributai ao Senhor glória e força.”
(Sl 29.1)
Todos: “Tributai ao Senhor a glória devida ao
seu nome, adorai o Senhor na beleza da
santidade.” (Sl 29.2).
Cântico: Trindade Santíssima (HNC 11)
1. Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
3. Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor!
4. Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus soberano, Excelso Criador! Amém.
Oração de Adoração

www.CATEDRALRIO.org.br

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - Comissão de Implantação
O COVID-19, que não poupou nossos irmãos e amados
próximos, criou problemas sociais, emocionais, econômicos, políticos e
espirituais em todo o mundo. Depois de mais de um ano, estamos
próximos de realizar um sonho: o retorno às atividades normais.
Estamos próximos aos patamares iniciais da pandemia, a partir de HOJE,
07/11/21, conforme decisão do Conselho da Catedral que liberou 80%
dos lugares, também extinguiu a necessidade de inscrições para os
cultos pelo aplicativo ou pelo telefone. Seguem algumas recomendações
para essa nova etapa:
1. A ENTRADA dos membros e visitantes somente ocorrerá
pela porta Principal do Templo, à exceção aos cadeirantes e os que
tiverem problemas de saúde ;
2. As SAÍDAS poderão ser realizadas por todas as portas da
Catedral (laterais e porta de entrada) como foi em toda a pandemia, após
o culto;
3. Sugere-se a higienização das mãos. O uso de máscaras
em ambientes fechados, continua sendo obrigatória;
4. Solicita-se EVITAR aglomerações dentro da Igreja com
abraços e conversas;
5. Permanecerão os tótens com álcool em gel dentro do
Templo, bem como 1 lavatório apenas para facilitar àqueles que não
puderem lavar as mãos nos respectivos banheiros;
6. As Equipes de Recepção voltarão a atuar em Dias
Especiais na Catedral: Dia de Ação de graça, Culto das Luzes e Culto de
Vigília, quando novamente haverá a necessidade de inscrições pelo
aplicativo da Catedral ou telefone. Com a ausência das Equipes, os
Diáconos farão a aferição de Temperatura;
7. Os familiares, se possível, deverão se sentar num
mesmo banco dentro do Templo.

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

Consagração de vida e bens ao Senhor

Prelúdio
I – ADORAÇÃO
EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Bendirei o Senhor em todo o
tempo, o seu louvor estará sempre nos
meus lábios.” (Sl 34.1)
Congregação: “Gloriar-se-á no Senhor a
minha alma; os humildes o ouvirão e se
alegrarão.” (Sl 34.2).
Todos: “Engrandecei o Senhor comigo, e
todos, à uma, lhe exaltemos o nome.”
(Sl 34.3)
177 HNC – “Firme nas promessas”
1ª, 3ª e 4ª estrofes
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO
GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Porque este
Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote
do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro
de Abraão, quando voltava da matança dos
reis, e o abençoou, para o qual também
Abraão separou o dízimo de tudo
(primeiramente se interpreta rei de justiça,
depois também é rei de Salém, ou seja, rei
de paz; porquanto se testifica: Tu és
sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque.” (Hb 7. 1-2 e 17)
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221 HNC – “Um vaso de bênção”
1ª e 4ª estrofes

V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM
Celebração da Ceia do Senhor
Ministração do Pão

Oração de Consagração
Cântico: Este é o meu corpo
Pastorais
Recepção de Membro
III – EDIFICAÇÃO
CRESCIMENTO NO
CONHECIMENTO DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Atos 11. 1-18
Presb. Ruy Coelho

Este é o meu corpo,
Partido por ti.
Traz salvação
E dá a paz!
Toma e come,
E quando fizeres,
Faze-o em amor por mim!
Ministração do Vinho:

Coral Canuto Regis
Cântico: Este é o meu corpo
Mensagem: Rev. Renato Porpino
IV - CONTRIÇÃO
CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR
Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos na
luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda
injustiça.” (1 Jo 1. 7 e 9)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Este é meu sangue,
Vertido por ti,
Traz o perdão
E liberdade!

VI - DEDICAÇÃO
SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA
Cântico: Deus Enviou
Deus enviou
Seu Filho amado
Para morrer
Em meu lugar.
Na cruz sofreu
Por meus pecados,
Mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive!
Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã!
Porque Ele vive,
Temor não há.
Mas eu bem sei,
Eu sei que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus,
Que vivo está!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Toma e bebe,
E quando fizeres,
Faze-o em amor por mim!

“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu perdi tudo;
mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo.”
(Martin Luther King Júnior)

