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

UM POVO COM A MARCA DE DEUS!
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de
Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz;.” (1 Pe 2.9)
“A Igreja só pode ser considerada em relação a
Cristo, porque ela só existe por Ele, nEle e para
Ele.” (Paul Gauthier)
O povo que não era tornou-se, em
Cristo, Salvador e Senhor, tornou-se um
organismo vivo e uma organização espiritual.
Somos a Igreja, corpo vivo de Cristo, constituída
nEle, por Ele e para Ele, no tempo e na eternidade; a
Igreja visível e invisível, parte e manifestação do
Reino de Deus no mundo, tem profundas e
irreversíveis marcas dEle.
A marca da Eleição
“Vós, porém, sois raça eleita…”
A palavra raça “genos” tem o sentido de
povo, geração eleita. Em ato soberano, movido por
seu amor perfeito, Deus nos escolheu, em Cristo,
para que fôssemos Seus filhos; nos elegeu para a
salvação, antes da nossa criação; nos predestinou
para a vida eterna, na eternidade, antes que
fôssemos gente no tempo. Fomos eleitos por Ele
por razões que só Ele sabe! Hoje o Espírito testifica
(comprova) que somos filhos de Deus, eleitos para
a salvação!
Os cristãos formam um novo povo,
diferente de Judeus e gentios; um povo
“universal”, constituído de todas as raças, etnias,
tribos e nações.
“Com a marca do sacedórcio.”
“… sacerdócio real…”
O cristão exerce o sacerdócio real
porque o exerce em Cristo, sarcedote da nova
aliança e único mediador entre Deus e os homens,
por ser Cristo o rei eterno e os cristãos súditos
deste reino!

#editorial
É real porque é serviço em prol da “basileia”,
reino de Deus.
Todo cristão verdadeiro, eleito, é um
sacerdote no sentido de ter acesso direto a Deus,
através da mediação de Cristo; de servir a Deus
pessoalmente; de ministrar aos outros: orando
(intercedendo), ministrando a palavra de Deus;
chorando com os que choram (solidariedade) e
alegrando-se com os que se alegram
(compartilhamento); conduzindo pessoas à fé
em Cristo; aconselhar, orientar, exortar e ensinar
outrens.
Com a Marca da Santidade.
“… Nação santa..” “ethnos hagios”, povo santo.
Separado por Deus e para Deus.
Um povo diferente para fazer diferença! De bom
testemunho; “o bom perfume de Cristo”,
espalhando o odor da sua graça, o cheiro do seu
amor, o aroma de sua integridade e vida santa!
A Igreja é o Israel Espiritual, escolhido e
separado por Deus, para viver a santidade de Cristo,
viver em novidade de vida e mostrar a glória de Deus
no mundo! Deus exige a santidade do seu povo: “Pelo
contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o
vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos,
porque eu sou santo.” (1 Pe 1. 15-16)
Somos um povo peregrino. Estamos
aqui de passagem. Nossa pátria é o céu, onde
experimentaremos a santidade plena e a glória
total. Cristo é o nosso modelo absoluto de
santidade. Como cristãos, “pequenos cristos”,
seus seguidores, devemos imitá-Lo em todas as
nossas ações, durante a vida toda!
“Com Cristo unido na luta moral,
Resisto ao erro, ao pecado fatal,
Bem alto erguendo a bandeira real.
Cada momento mais firme e leal!”
(S. L. Ginsburg)

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 24, às 18 horas,
tendo muitos assuntos relevantes em pauta.
Oremos pelos pastores e presbíteros que o
integram. Toda decisão da qual Deus é
parte será sempre a melhor!

No 4o com Deus - O Último
"Assim, fez Salomão o que era mau
perante o SENHOR e não perseverou em
seguir ao SENHOR, como Davi, seu pai."
(1 Reis 11.6)
A Palavra de Deus fala sobre
mantermos um bom nome, porque este vale
mais do que muitas riquezas (Pv 22.1). Por
onde quer que precisemos nos identificar,
segue a informação de quem somos filhos,
carteira de identidade, inscrições para
concursos, matrículas, emprego. A nossa
filiação sempre é destacada. O livro de Reis
descreve a história dos reis de Israel e de
Judá. Na maioria dos relatos, consta a
expressão: "fizeram o que era mau perante o
Senhor'' ou que "... não fizeram conforme
seu pai..."
A Bíblia nos apresenta uma série de
histórias que compõem a "carreira
equivocada" de muitos personagens. No
próximo domingo, 28NOV21 às 17h,
vamos conversar sobre "A CARA DO PAI"
com o Pastor RENATO PORPINO, pelo
YouTube ou pelo Facebook. Este será o
último evento desta Temporada. "No 4o
com Deus, o melhor lugar para se estar".

Recepção de Membro
No culto matutino de hoje, nosso
irmão Matheus Bimbi Mallat Tostes será
recebido à comunhão da Igreja por Profissão
de Fé e Batismo. Bem-vindo à família Catedral.
Que sua vida seja bênção na Igreja e a Igreja
seja bênção na sua vida! “… enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os
que iam sendo salvos.”
ECOS DA CATEDRAL
Ano chegando ao fim e, mais uma
vez, Deus nos permitiu viver em comunhão,
por meio dos nossos pequenos grupos.
Nossos ECOS são instrumento de graça ao
longo da semana. Chegam trazendo renovo em
meio à rotina. Inclua as reuniões de ECOS em
seus planos para o ano que em breve se
iniciará. Nosso contato é 98193.9584.
Pão Diário para você e sua família!
Presenteie alguém!
Hoje, após o Culto Matutino,
estaremos vendendo o Devocionário Pão
Diário 2022, com 365 mensagens, uma
para cada dia do ano com reflexões da
Palavra de Deus. Chega personalizado com
edição comemorativa dos 160 anos da
nossa Igreja, palavra pastoral inicial do
nosso pastor Renato Porpino, breve
histórico da Igreja e horário com todas as
atividades. É uma excelente oportunidade
de você presentear seus familiares, amigos,
funcionários, colegas da escola e faculdade
com a Palavra de Deus. O valor novamente
será de R$ 10,00 e cada devocionário virá
numa sacolinha com uma mensagem de
ano novo. Presenteie as pessoas que você
ama! Teremos à disposição após os cultos
dominicais, e secretaria da Igreja durante a
semana.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na próxima segundafeira, dia 22/11/2021, 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.
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, o
que a JD faz com todo zelo e amor pela sua vida.
Contamos com a compreensão, apoio e respeito
de nossa Igreja no cumprimento de nossa
missão. Lembrando que o uso de máscara
cobrindo boca e nariz é obrigatório durante todo
o culto!
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionadas à Junta Diaconal, sejam realizados
através do nosso e-mail oficial:
jd@catedralrio.org.br.
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Caminhando
com esperanca
(Lm 3.21)

Federação Redendor -Diretoria -2022:
Presidente: Edivânia Fully das Chagas (SAF
Américas);
Vice –Presidente: Adriana Maia Ferreira da
Silva (SAF Rio);
Sec. Executiva: Noádia Ribeiro de Almeida
(SAF Rio);
1ª Secretária: Cláudia Aragão da Guia Oliveira
Viana Melo ( SAF Américas);
2ª Secretária: Raphaela Fernandes de Barros
Telles Ferreira (Raízes);
Tesoureira: Marília Vaz Belart ( Raízes).
Que Deus abençoe a primeira diretoria eleita na
Reunião de Organização da Federação Redentor,
realizada no último sábado, dia 13. Mãos ao
trabalho, queridas irmãs, na seara do Senhor.
Reunião Executiva - próxima 5ª feira, dia 25,
às 14h30min pelo aplicatico Zoom.

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!
Vem aí! Conferência Esperança – Dia 27/11,
às 15h, no Templo. Venha participar e traga 1
pacote de fraldas tamanho: G ou GG para o Lar
Samaritano.
Culto ao Senhor pelos bebês - Dia 4/12, às
15h30min, na Igreja. Inscrições com Adriana.
Serão respeitados todos os protocolos de
segurança.
Vigiai e Perseverai em oração - A Sinodal Rio
se reúne para orar. Toda segunda-feira, às 8h,
pela Plataforma Zoom. Comece a semana em
oração.
Caminhando com Esperança - Reunião de
Oração - Toda terça-feira, às 9h, a SAF Rio se
reúne para orar. Venha orar e sinta as bênçãos
do Senhor sobre você e sua família. Depois é só
agradecer.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE” (Filipenses 4:13)
“Seu porto seguro, onde está”
(Provérbios 1:33)
Reunião mensal – No próximo dia 23/11, às
20h, teremos nossa reunião presencial no Salão
Álvaro Reis. A palavra será ministrada pela Dra.
Denise Fragale, esposa do pastor Maurício
Fragale, da Nova Igreja. Esteja conosco!
Confraternização de Final de ano - Reserve a
data do dia 14 de dezembro para nos
presentearmos com a companhia um do outro.
Sim, neste momento este é o nosso melhor
presente! Para nossa confraternização, será servido
um delicioso buffet de crepes com bebida incluída.
Acontecerá no Salão Álvaro Reis, às 20 h. Valor:
R$120/casal. O local será cuidadosamente
montado para que os protocolos de segurança
5 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
sejam respeitados. Atenção: Restam
pouquíssimas vagas! Inscrições com o casal
procurador Raphaela e Diác. Luiz Henrique pelo
WhatsApp 99275-3616.
Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de
casamento! Dia de celebrar mais um ano de amor,
de votos de alegria, respeito e comprometimento.
Que a felicidade a dois seja sempre presente em
suas vidas! Que a caminhada seja longa, repleta
de amor e compreensão!
UPH - União Presbiteriana Homens
Hoje é o dia da Assembleia Geral- Começa às
17h e será PRESENCIALMENTE no templo da
nossa igreja. Na ocasião, serão recebidos aqueles
que desejam tornar-se sócios e, em seguida,
teremos a eleição da nova diretoria da UPH.
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
s o c i a i s : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m
/groups/1126514744060436/permalink/4529
238587121351/
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Em razão do Enem e do mini acampa, nos
domingos, dia 21 e dia 28, não haverá devocional.
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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Movimento Oásis
Assembleia Geral: Lembramos que todos os
sócios do Movimento Oásis, estão convocados
para participarem da AGE, a realizar-se no dia de
hoje, 21 de novembro, às 14h, no salão Rev. Álvaro
Reis, para eleição da diretoria para o exercício de
2022, conforme prescreve o Regimento Interno do
Movimento Oásis no Capítulo VIII – Das Eleições:
Art. 29 – A data da realização da eleição da
Diretoria obedecerá ao dispositivo no art. 23 (A
Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma
vez por ano na primeira quinzena de novembro para
eleger a nova Diretoria e, extraordinariamente,
sempre que necessário).
Art.30 – A indicação de nomes dos candidatos à
presidência obedecerá ao seguinte critério: serão
admitidos como candidatos todos os sócios
apontados pela Assembleia Geral, membros da
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que estejam
presentes e aceitem a indicação. Quanto aos sócios
ausentes, poderão ser indicados, desde que, por
escrito, tenham justificado a sua ausência e
manifestado a aceitação de concorrer caso venham
a ser indicados.
Art. 31 – A eleição da Diretoria far-se-á
mediante apresentação de chapas sendo
necessário, apenas, votar no presidente.
§ 1ª – Será considerado eleito aquele que
obtiver maioria absoluta, isto é, metade mais um
dos votos dos sócios presentes.
Obs: Às 13h, estaremos reunidos, no salão Rev.
Álvaro Reis para um breve lanche, em seguida
realizaremos a assembleia.
Passeio Movimento Oásis: Ainda temos
disponibilidade de algumas vagas. Inscrições
com a irmã Irani, através do telefone 21-965343536.

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

392 HE – “O Vale de Bênçãos”

Prelúdio
I –ADORAÇÃO
EXALTAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico
novo, cantai ao Senhor, todas as terras.”
(Sl 96.1)
Congregação: “Cantai ao Senhor, bendizei o
seu nome; proclamai a sua salvação, dia
após dia.” (Sl 96.2)
Todos: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Sl 96.3)
198 HNC – “Salvação Graciosa”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis
II – CONSAGRAÇÃO
GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Visto como, na prova
desta ministração, glorificam a Deus pela
obediência da vossa confissão quanto ao
evangelho de Cristo e pela liberalidade
com que contribuís para eles e para todos,
enquanto oram eles a vosso favor, com
grande afeto, em virtude da
superabundante graça de Deus que há em
vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável!”
(2 Co 9. 13-15)
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1. Eu desci para o vale onde há bênção e paz.
E pressinto comigo Jesus;
Aos humildes seu sangue assegura perdão.
Seu Espírito os enche de luz.
Entrai neste vale de bênção e paz,
Onde Cristo nos mostra afeição;
Descansai, exultai, confessai-o,
Publicai que nele há salvação.
2. Que alegria no vale onde há bênção e paz,
Que riqueza de amor sem igual,
O cansado recebe alimento e vigor,
Para o triste há consolo real.
3. Que ternura no vale onde há bênção e paz,
E perdão de inefável valor!
Mas somente os fiéis é que podem contar
Esta graça do bom Salvador.
4. Há louvores no vale onde há bênção e paz!
E eis que os anjos desejam cantar
Com os homens, em coro, a bendita mercê
De Jesus, que nos veio salvar!
Oração de Consagração
Pastorais
Recepção de Membro

III - CONTRIÇÃO
CONFISSÃO E INTERCESSÃO
AO SENHOR

V – DEDICAÇÃO
SERVINDO A DEUS COM ALEGRIA
Cântico: Barnabé

Leitura Uníssona: “Senhor, por estas
disposições tuas vivem os homens, e
inteiramente delas depende o meu
espírito; portanto, restaura-me a saúde e
faze-me viver. Eis que foi para minha paz
que tive eu grande amargura; tu, porém,
amaste a minha alma e a livraste da cova da
corrupção, porque lançaste para trás de ti
todos os meus pecados. O Senhor veio
salvar-me; pelo que, tangendo os
instrumentos de cordas, nós o louvaremos
todos os dias de nossa vida, na Casa do
Senhor.” (Is 38. 16-17 e 20)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO
CRESCIMENTO NO CONHECIMENTO
DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Atos 11. 27-30
Presb. Assuero Silva
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

1.Não fica bem a gente passar bem
E outro carestia.
Ainda mais quando se sabe o que fazer
E não se faz.
Como fruto do amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso,
Vendeu o homem o que tinha e repartiu,
Era o seu nome: Barnabé, natural de Chipre
Também chamado de:
José das Consolações
Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé
Homem de Deus
2.E quando Saulo converteu-se a Cristo
Lhe faltou amigos.
Alguém que fosse companheiro,
Fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo,
Fruto do seu compromisso
Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão
3E quando a igreja se espalhou
Pra todo canto que havia.
Providência, sim, por mão de Deus,
Chegou à Antioquia.
Precisando de um pastor de almas, mesmo de
um pastor de homens,
Foram procurar àquele que qualificou!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Atos 2
Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti
Vem, ó Deus, vem, ó Deus
Enche este lugar
Meu desejo é sentir Teu poder
Teu poder
Então, vem me incendiar
Meu coração é o teu altar
Quero ouvir o som do céu
Tua glória contemplar
Te damos honra
Te damos glória
Teu é o poder
Pra sempre, amém
Oh, Deus
I – ATO DE ADORAÇÃO
Convite à Adoração:
Dirigente: “Vinde, cantemos ao Senhor, com
júbilo, celebremos o Rochedo da nossa
salvação.” (Sl 95.1)
Congregação: “Saiamos ao seu encontro,
com ações de graças, vitoriemo-lo com
salmos.” (Sl 95.2)
Todos: “Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do Senhor, que nos
criou.” (Sl 95.6).
Cântico: Ao Único
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder

#liturgia

Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus (2x)
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
Oração de Adoração
II – ATO DE CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que
tu provas os corações e que da sinceridade
te agradas; eu também, na sinceridade de
meu coração, dei voluntariamente todas
estas coisas; acabo de ver com alegria que
o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas
voluntariamente. Senhor, Deus de nossos
pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para
sempre no coração do teu povo estas
disposições e pensamentos, inclina-lhe o
coração para contigo;” (1 Cr 29. 17-18).
Cântico: Tudo vem de ti
Tudo vem de Ti, Senhor
Tudo vem de Ti, Senhor
E das Tuas próprias mãos Te damos
E das Tuas próprias mãos Te damos
Quem há semelhante a Ti?
E a quem podes ser comparado?
Deus que tudo fez
Tudo é Teu
Oração de Consagração
Pastorais

III – ATO DE EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Tg 5. 7-11
Presb. Denilson Sevilha
Cântico: Quebrantado

IV – ATO DE INTERCESSÂO
Dirigente: “Se dissermos que mantemos
comunhão com ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade.”
(1 Jo 1.6)

Eu olho para a cruz
Para a cruz eu vou
Do Seu sofrer participar
Da Sua obra vou cantar

Congregação: “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.” (1 Jo 1.7)

Meu salvador na cruz mostrou
O amor do pai, o Justo Deus

Motivos de Oração

Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por Seu amor
Imerecida vida, de graça recebi
Por Sua cruz da morte me livrou
Trouxe-me a vida, eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado
Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por Seu amor
Impressionante é o Seu amor
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel (2x)
Mensagem: Rev. André Albuquerque

Cântico: Em Tua Presença
Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague
Em Tua presença, Senhor Jesus (2x)
Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir
Meu anseio é permanecer em Teu amor
Em Tua presença, Senhor
Em Tua presença (2x)
Eu quero estar neste lugar
Onde o poder não me corrompa
Riquezas não me ceguem
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Eu quero estar neste lugar
Onde o mundo não me atraia
Paixões não me seduzam

Ministração do Vinho:

Em Tua presença, Senhor Jesus (2x)

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

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir
Meu anseio é permanecer em Teu amor
Em Tua presença, Senhor
Em Tua presença (2x)
Oração Silenciosa
Oração Audível
V – COMUNHÃO
COM O CORDEIRO DE DEUS
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:

Cântico: Só Em Cristo

Seu corpo inerte ali ficou,
Luz que ante as trevas se apagou
Glorioso dia então surgiu,
Vivo Ele está, ressuscitou
Vitória eterna conquistou,
Do meu pecado livre estou
De Deus eu sou e Ele é meu
comprou-me com o sangue de Jesus

Cântico: Em fervente oração
VI - ATO DE DEDICAÇÃO
Em fervente oração, vem o teu coração
Na presença de Deus derramar
Mas só podes fluir o que estás a pedir
Quando tudo deixares no altar
Quando tudo perante o Senhor estiver
E todo o teu ser Ele controlar
Só, então, hás de ver que o Senhor tem poder
Quando tudo deixares no altar
Maravilhas de amor te fará o Senhor
Atendendo à oração que aceitar
Seu imenso poder, te virá socorrer
Quando tudo deixares no altar
Quando tudo perante...

Cântico: Eu vou construir
Digno desta canção, só Tu és Senhor
Digno do meu louvor, só Tu és Senhor
Digno da minha vida, Tu és Senhor
Oh, eu sou Teu
Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus
Fonte da salvação, só Tu és Jesus
Digno da minha vida, Tu és Jesus
Oh, eu sou Teu

Santo, és incomparável
És inigualável
Abre os meus olhos, Senhor
Mostra quem Tu és e enche
O meu coração do amor que faz mudar
O mundo
Eu vou construir minha vida em Ti
Tu és meu fundamento
Eu vou confiar somente em Ti
Não vou ser abalado
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: As trevas estremecem
Paz, encontrei a paz
Os ventos cessarão
Ao ouvir Sua voz
Paz que acalmou o mar
As ondas cessarão
Com o poder da Sua voz

Jesus, Jesus
As trevas estremecem
Jesus, Jesus
Não temerei
Teu vento sopra em mim
Tudo eu dou a Ti
Outra vez cantarei
Jesus, Jesus
As trevas estremecem
Jesus, Jesus
Não temerei
Teu nome é luz
E as trevas fugirão
Não há outro nome igual
Com o Teu poder
Pra sempre reinarás
Não há outro nome igual

Anotações

e reflexões

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Ana Maria da Silva Carvalho, Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de Souza;
Seg 22: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Andréa Azevedo Simões, Jéssica Azevedo Flores
de Oliveira, Maria Cristina Souza Lima Marques, Maria da Conceição Barbosa,
Maria de Fátima Morais de Oliveira Souza, Rose Any Almeida da Silva de Araújo;
Ter 23: José Antonio Rodrigues;
Qua 24: Ana Luiza da Silva, Ana Paula de Oliveira Rocha, Henry César Gripp Couto
Monte Santo, Márcia Mury Alves Porto, Maria Valneide Lauriano Sousa Julião;
Qui 25: Elcelir Quintanilha Santos, Lídia Dias Macedo, Diác.Pedro Henrique
Gonçalves Rodriguez, Renata Célia Oliveira Emmer de Albuquerque, Ronaldo
Veloso Ribeiro;
Sex 26: Isabella-Lee Nascimento dos Santos;
Sáb 27: Carla Micheline Alcântara Pereira, Daniel Teixeira de Jesus, Laís de Souza
Argôlo, Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Nefertite de Oliveira
Sampaio, Ruth Pessanha Vianna.

#de casamento
Hoje: Diác. Rodrigo da Silva Nobre e Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre;
Seg 22: Paulo Portes Santos e Beatriz Damásio de Aráujo;
Ter 23: Victor Mota Reis e Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires;
Qua 24: Adilson Carlini de Aráujo e Elizabeth Clara Costa de Aráujo, Diác.
Raimundo Barbosa Diniz e Euricéia Lima Diniz;
Qui 25: Jennifer Julianelli Spiller Maia e Márcio Vinicius Nunes Maia, Rachel Clara
de Araujo Maguela e Leonardo Morais Maguela, Ana Carolina Menezes
Machado e Kauêh Moreno de Andrade Rodrigues;
Sex 26: Presb. Paulo Cézar Athanázio da Silva e Edna Vitória Castilho da Silva,
Carla Ribeiro Tavares e Marcos Eliezer Báglia de Oliveira, Antonio Carlos
Oliveira Bruno e Ana Cecília Rocha Bruno, Presb. Raul Martins de Vargas Filho
e Joana Pereira de Vargas, Marco Antônio Costa Silva e Andressa Bonifácio de
Oliveira Costa Silva;
Sáb 27: Walfrido Souto Maior Monteiro e Maria de Fátima Rodrigues Souto Maior
Monteiro.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos."
(Salmo 118.24)
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#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

Enfermos: Edno Gonzaga, Rute Leão, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Diác. Mário Sérgio,
Maria da Luz Borges de Assunção, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, João Cordeiro,
Zilá Cordeiro, João Terroso, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins (internado
no hospital Miguel Couto), Eduardo Avilez, Elias Saud.
Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 22: Lucas 15. 11- 13,17-24 – O irmão mais velho
Ter 23: 1 Tessalonicenses 2. 1-4 – A melhor aprovação
Qua 24: Deuteronômio 11. 13-21 – Falar sobre Deus
Qui 25: 1 Pedro 2. 4-10 – O tesouro especial de Deus
Sex 26: 2 Pedro 3. 14-18 – Ele conseguiu
Sáb 27: Eclesiastes 4. 4-8 – Ganancioso insaciável
Dom 28: Salmo 9. 1-2, 7-10 – Um sincero obrigado

#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: Rev. André Albuquerque
"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 (21/11/2021) - 1B - Culto das 10h30min: Filipe Agum, Leandro
Trindade, Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique, Newton
Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Adrizia Muniz, Victor Mota, Ester Trindade.
Equipe 1A- Culto das 19h: Filipe Agum, Leandro Trindade, Jorge Gorne, José
Vinicius, João Márcio, Pedro Henrique, Valéria Gorne, Beatriz Gorne, Bruno Trovão,
Hannah Duarte.
Próximo Domingo (28/11/2021) - 1A - Culto das 10h30min: Walter Cascardo,
Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos,
Charles Mattos, Isabelle Barbosa, Priscila Marques.
Equipe 1A- Culto das 19h: Walter Cascardo, Adolfo Correia, Luiz Cláudio, Pedro
Lobo, Miguel Camboim, Sérgio Santos, Apocalypses, Elionora Pinto, Gabriella
Santi.

15 - Boletim Dominical

#liderança

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador:
Rev. André Luis Albuquerque

Missionária:
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim
-Presbíteros:
Altair Lauro Bazeth,
André Luís Anselmo Lima,
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva,
Carlos Roberto Soares,
Dário Queiroz Porto,
Denilson Laurentino Sevilha,
Fernando Lopes da Costa,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
Luís Alberto Rodrigues Santos,
Luís Monteiro da Costa,
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Newton Alvarez Rodriguez Filho,
Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza,
Roberto Corrêa (Emérito),
Roberto Leite Marinho,
Ruy Fonseca Coelho.
Presbíteros Eméritos em
Disponibilidade:
Adibe Vieira dos Santos,
João Cordeiro.
-Diáconos:
Adeclen Garcia dos Santos,
Adolfo Guilherme Silva Correia,
Antonio Renato C. da Cunha,
Carlos Candido da Silva,
Charles Mattos dos Santos,
Filipe Agum de Campos,
Jérson Costa Ferreira Neto,
João Henrique Gomes,
João Márcio de Castilho Santos,
Jonas de Souza,
Jorge Carlos Camacho Correa,
Jorge da Silva Gorne,
José Arteiro Torres de Mesquita,
José Vinicius Trindade (Emérito),
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade,
Lúcio Mário da Silva Maia,
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento,
Luiz Henrique Inácio de Souza,
Marcelo F. de Castro Freitas,
Marcelo Magalhães Castro,
Mário Sérgio Costa,
Miguel T. dos Santos Camboim,
Paulo Bruno,

Paulo de Castro Freitas,
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Candido Bezerra,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Sérgio Dias dos Santos,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Walter Cascardo Carneiro.
Auxiliares de Diaconia:
Amália Maria da Costa Sena,
Elizabeth Sabino dos Santos,
Iracema Perciliana Maia Ferreira,
Lilian Mary Canto Costa,
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
-Plantação de Igrejas:
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ,
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE,
Almino Afonso-RN,
Manari-PE,
Santa Cruz do Sul-RS,
Pedro Juan Caballero- Paraguai.
Missionários no Campo:
Luiz Fernando Gomes (Portugal),
Rev. André Aureliano
(Amazonas).
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

MORTE NA PANELA
2 Reis 4: 38-41
A passagem destacada acima narra a história de
quando um dos homens que servia ao profeta Eliseu foi
convocado por ele para procurar comida e dar aos discípulos
que se reuniam para aprender sobre a palavra de Deus, que já
sofriam pela fome. O jovem, sem nenhum conhecimento sobre
as plantas e frutos da região, acabou colhendo colocíntidas, uma
fruta venenosa que cresciam em plantas trepadeiras naquela
região. Preparou, assim, um cozinhado mortal e acabou
envenenando a todos.
Os homens só não morreram porque, quando
perceberam a presença do veneno e gritaram “morte na panela”,
o profeta Eliseu, orientado por Deus, ordenou que fosse lançada
farinha na panela e que todos comessem de novo do cozinhado,
agora coberto pela farinha, e todos foram curados dos efeitos do
veneno, que fora absorvido e neutralizado pela substância (de
forma milagrosa ou bioquímica).
Nós também, por muitas vezes, na tentativa de
satisfazer as necessidades básicas da nossa alma, acabamos
nos alimentando, sem saber, de coisas venenosas. Em busca de
encontrar consolo, buscamos refúgio espiritual em caminhos
que não levam a Cristo. Em busca de um amor, nos entranhamos
em relacionamentos que nos puxam pra longe de Deus. A nossa
falta de conhecimento nos leva a lançar sobre a panela (nosso
coração) todo tipo de peçonha, crendo, erroneamente, que são
alimentos saudáveis pra alma.
Mas a farinha nesta história simboliza, de forma
pedagógica, o papel de Jesus em nossa vida. Quando cremos
em Cristo, Ele se apodera de nosso coração, absorvendo todo o
veneno do qual nos alimentávamos até então, tomando-o sobre
si. E pela sua morte, o efeito desse veneno (a morte) é, então,
anulado e nós passamos a viver pela esperança na vida eterna.
É isso, aliás, que o próprio Cristo disse de si mesmo
(Jo 3: 14-15), quando se comparou à serpente de bronze que
Deus mandou Moisés levantar no deserto para salvar do
envenenamento todos aqueles que tivessem sido picados pelas
cobras que infestavam o arraial de Israel (Nm 21: 3). Em Jesus,
da mesma forma, basta que olhemos para Ele com fé, para que
todo veneno do pecado nos seja tirado e ganhemos a vida eterna.
Miguel Camboim
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Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos
seguintes bancos.
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