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Refúgio verdadeiro
“O SENHOR é a minha rocha, a minha
cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o
meu rochedo em que me refugio; o meu
escudo, a força da minha salvação, o meu
baluarte e o meu refúgio.” Salmo 22.2-3
“Lugar para onde se foge para escapar de
um perigo”. Essa é a definição mais básica do
que é um refúgio. Quando a Bíblia nos indica
que só Deus é refúgio para seus filhos, ela traz
algumas lições muito valiosas para os crentes
de todas as épocas, inclusive nós. Ela nos
ensina a confiar em Deus e na força do seu
poder, mas também nos dá um norte para que
neguemos qualquer tendência de nosso
coração em encontrar refúgio perene em
qualquer outra coisa senão Ele.
Isso pode ser percebido em várias
direções, até mesmo com coisas que
originalmente são boas. Não é muito difícil
encontrarmos cristãos que baseiam sua
confiança em refúgios como casamento,
família, emprego etc. Perceba que nada disso é
ruim em si mesmo, mas que quando tomam o
lugar de Deus como nosso descanso e fortaleza,
certamente se tornarão ídolos e frustrarão
nossas expectativas. Nada e nem ninguém pode
ser refúgio verdadeiro para nossas vidas senão
o Senhor. Isso porque mesmo como algo belo, a
família é uma instituição temporária, os
cônjuges são mortais e os empregos vêm e vão.
Depositar a esperança e segurança em
elementos temporários é como viver em corda
bamba esperando pela hora da queda. Só Deus
é refúgio verdadeiro pois é eterno e infinito em
poder.
Uma outra implicação ao parar de enxergar
a Deus como único refúgio é que os ídolos nos
quais depositamos nossa segurança são
exclusivistas. Não há como ter segurança no
dinheiro, nos sistemas políticos ou em qualquer
pessoa e, ao mesmo tempo, confiar plenamente

#editorial
no Senhor. O próprio Jesus fala isso ao
esclarecer que ninguém pode servir a dois
senhores. O lugar no qual nos refugiamos
mostra nossa devoção e revela nosso senso de
adoração. Podemos adorar a Deus com as
bocas, mas nosso coração estar confiante em
diversos outros lugares como solução para
nossas vidas. Uma hora ou outra os ídolos que
admitimos como refúgio exigirão exclusividade
e, caso cegos por eles, preferiremos seus
discursos que afagam nosso coração com
mentiras, do que as verdades confrontadoras do
Evangelho. Isso nos ensina que a vigilância
precisa ser uma constante. Só o Senhor é
refúgio verdadeiro, pois é o único Deus.
Por fim, o conceito bíblico de refúgio em
Deus nos mostra a realidade de que nunca
estaremos em paz no mundo. Em um mundo
rebelde contra Deus, a paz com o mundo é
ilusória para o cristão. A Palavra de Deus nos
garante a presença de sofrimento, perseguição e
dores em meio ao mundo, mas nos garante
também um lugar de refúgio. A guerra com
inimigos de Deus é inevitável, eles hão de nos
perseguir se formos fiéis à Palavra. Daí
precisamos cuidar para que a busca por uma
vida boa nesse mundo não seja a qualquer
custo. Paz ao negociar nossa fé e princípios não
é paz. A nossa certeza é que em meio às lutas
temos um Deus presente, que não nos
abandona jamais.
Quem é o seu refúgio verdadeiro? Para
onde você olha quando sonha com paz? Porque
Deus, ao enviar Jesus, nos salvou da morte e da
perdição, podemos descansar exclusivamente
na obra de suas mãos. Abandone falsas
expectativas de solução, volte-se para Deus e
viva plenamente as bênçãos e sossego do
Evangelho. Só o Senhor é refúgio verdadeiro!

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Pastor em Férias
O Rev. Renato Porpino, pastor
Efetivo da Igreja, desfrutará de um
período de Férias, justo, merecido e
necessário, de 18 de outubro a 2 de
novembro. Oremos pelo seu descanso,
por sua família e pela recomposição de
energias. Bom descanso, pastor!

Assembleia Geral Extraordinária AGE
Convocada desde 2 de outubro,
a Igreja está reunida em AGE para a
eleição de 2 presbíteros. A abertura deuse, às 09 horas, pelo presidente Rev.
Renato Porpino e o encerramento dar-seá no ﬁnal do Culto Vespertino, às 21
horas. O horário de votação é das 09h às
19h15min, ininterruptamente. Como
membro da Igreja, exerça o dever e o
privilégio de votar. Ore e escolha os
nomes que Deus colocar no seu coração!
Ezequiel Vieira de Sá - Convocado às
mansões celestiais
Aos 88 anos, após longo período
de enfermidade, nosso irmão Ezequiel,
Membro da Igreja desde 19 de dezembro de
1987, foi chamado à presença de Deus, a
quem amou, serviu e foi ﬁel. A Cerimônia da
Esperança Cristã aconteceu no dia 07 de
outubro, com a ministração do Rev. André
Albuquerque. Que Deus console e abençoe
sua família: Irene Vendrami - irmã; Paulo
Vendraime - cunhado; João e Felipe sobrinhos.

Instrução à Igreja:
2 - Qualidades espirituais Bíblicas para o
exercício do Presbiterato:
a) O apóstolo Paulo traça o perﬁl do
Bispo, que pode ser pastor (Presbítero
docente) ou Presbítero Regente.
"Fiel é a palavra: se alguém aspira ao
episcopado, excelente obra almeja. É
necessário, portanto, que o bispo seja
irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro,
apto para ensinar; não dado ao vinho, não
violento, porém cordato, inimigo de
contendas, não avarento; e que governe
bem a própria casa, criando os ﬁlhos sob
disciplina, com todo o respeito (pois, se
alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus?); não seja
neóﬁto, para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condenação do
diabo. Pelo contrário, é necessário que ele
tenha bom testemunho dos de fora, a ﬁm de
não cair no opróbrio e no laço do diabo." 1
Timóteo 3. 1 - 7
b) Pedro convoca os Presbíteros para o
pastoreio do rebanho de Deus. "Rogo, pois,
aos presbíteros que há entre vós, eu,
presbítero como eles, e testemunha dos
sofrimentos de Cristo, e ainda
coparticipante da glória que há de ser
revelada: pastoreai o rebanho de Deus que
há entre vós, não por constrangimento, mas
espontaneamente, como Deus quer; nem
por sórdida ganância, mas de boa vontade;
nem como dominadores dos que vos foram
conﬁados, antes, tornando-vos modelos do
rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor
se manifestar, recebereis a imarcescível
coroa da glória." 1 Pedro 5. 1 - 4.

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

Contribuições Destinadas à Junta
Diaconal - Caso você tenha o desejo de fazer
alguma oferta específica para as atividades da
Junta Diaconal, esta oferta poderá ser feita
diretamente pelos envelopes da Igreja, seja em
espécie ou de forma eletrônica (colocando o
comprovante da transferência nos envelopes)
identificando a JD como destinatária.

Deptos. Ebenézer e Maria Reis - Dia 20 de
outubro às 14h30min na sala Miriam Duffrayer.
Com a ministração do Rev. Isaías.
Contribuição Anual: Valor: R$ 36,36.
Privilégio e dever de cada sócia contribuir.
Você já contribuiu? Não? Então acerte com sua
coordenadora até o final do mês.
Vem aí o V Encontro da Mulher Presbiteriana
- Dias 3 a 6/11 em Caldas Novas - 60.
Conferência - Dia 12 de novembro na Igreja
Raízes—Federação Redentor. Fique atenta!
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)
“Reconectando” (Filipenses 3:13 e 14)

25°RECCC - O Jubileu de Prata chegou!!! O
ministério do Encontro de Casais com Cristo
está em festa!!! Um grupo do ECCC estará
reunido no Hotel Vila Verde em Nova Friburgo
Depto.Ester - Dia 15 outubro, às 14h30min na entre os dias 21 e 23 de outubro para um final
Igreja. Participe!
de semana de caminhada a dois e repleto de
muita comemoração. Reforce seu
Depto. Ruth Pinho - Dia 15 de outubro, às
compromisso de oração e alegria. Deus nos
14h30min, na Igreja. Não Perca!
abençoe!
Depto Dorcas - Dia 16 de outubro, domingo,
EBD – As classes da nossa EBD continuam.
às 16h30min. Prestige!
Aprecie esta bela oportunidade de aprender e
Depto Helen Simonton - Dia 19 de outubro às crescer no conhecimento da Palavra de Deus.
14h.30 na casa da Magda. Participe!
Domingo, às 9 h na sala Miriam Dufrayer (sala
ao lado do templo).
3 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
Coral Edneia Bastos – O coral está em pleno
vapor nos preparativos para a cantata de Natal!
Você encontreiro que se sente chamado a
louvar em grupo não pode perder esta
oportunidade. Os ensaios estão acontecendo
aos domingos, às 17h, na sala 304.

Relações Internacionais, Cultura e
Cosmovisão, DENIZE ALCAIDE, da IPGávea
que esteve conosco falando sobre "Trojan".
Participe deste evento presencial no "melhor
lugar para se estar", No 4o com Deus.

Escola Bíblica Dominical
Aniversário de Casamento – É uma bênção ter
um casamento firmado na Rocha que é Jesus! Que
o seu casamento seja como o cordão de três
dobras! Parabéns pelo aniversário!
No 4o com Deus - C.OMISSÃO
"Tornaram-se as suas cidades em desolação,
terra seca e deserta, terra em que ninguém
habita, nem passa por ela homem algum."
(Jeremias 51.43)

Muitos já ouviram que "um copo
d'água não se nega a ninguém"? O estômago
dá sinais de insatisfação após algumas horas
sem alimento. O corpo humano não consegue
ficar mais de 50 dias sem comer, nem mais de
3 dias sem água sem ameaçar a sua
sobrevivência.
A falta de água pode causar fraqueza,
tontura, fadiga e, se for prolongada, a morte.
Nosso país está numa situação singular, por
não valorizar a vida com Deus. Com isso, o
"IDE" fica distante em nossas vidas, sem
prioridade ou urgência. As consequências são
visíveis: vemos discussões na defesa de
homens e não de valores bíblicos, nem de um
relacionamento íntimo com Jesus. Seria nossa
culpa? A vida sem a presença de Jesus, sofre
de desidratação da Palavra que nos leva à
morte moral e espiritual.
Jesus é a água viva que pode regar
nosso país, torná-lo novamente fértil e distante
de tudo que desagrada a Deus. O Senhor é a
fonte de água sobre esta terra seca. No próximo
domingo, 23 OUT, às 17h, participe de
"C.OMISSÃO" com a professora de História e
4 - Boletim Dominical

15 de outubro dia dos Professores!
“Depois, entraram em Cafarnaum, e, logo no
sábado, foi Jesus ensinar na sinagoga.”
(Marcos 1.21)
A Escola Bíblica Dominical da Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro louva ao
Senhor pelas vidas dedicadas de nossos
Professores, Professoras e Equipe de Apoio.
Rendemos graças por seu envolvimento com
obra do Senhor e com O Senhor da obra.
Superintendência da EBD.

Super Breakfast (Café da manhã) Classe John Knox (Dia 23 de Outubro,
às 9h)
Você sabia que na nossa igreja
nós temos EBD em inglês? O nome dela é
Classe John Knox. Não se preocupe se
você não tem muito conhecimento em
inglês, a ideia é ser acessível a todos os
membros. Todo domingo, às 9h, na sala em
cima da sala da UPH, do lado do
bebedouro. No dia 23 deste mês (Outubro)
teremos uma aula muito especial com um
delicioso café da manhã (Breakfast). Venha
participar conosco. Fique à vontade se
quiser trazer alguma coisa para a nossa
mesa de café da manhã.

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

Prelúdio
I – ADORAÇÃO E LOUVOR
Litania de adoração
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do
Senhor; louvai-o, servos do Senhor,
vós que assistis na Casa do Senhor,
nos átrios da casa do nosso Deus.”
(Sl 135.1-2)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor
112 HNC – “Rica Promessa”
Oração de Consagração
Pastorais
III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Congregação: “Casa de Israel, bendizei ao
Senhor; casa de Arão, bendizei ao
Senhor;” (Sl 135.19).
Todos: “Casa de Levi, bendizei ao Senhor;
vós que temeis ao Senhor, bendizei ao
Senhor.” (Sl 135.20).
21 HNC – “Deus de Abrão”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Leitura Uníssona: “A minha porção é o
Senhor, diz a minha alma; portanto,
esperarei nele. Bom é o Senhor para os
que esperam por ele, para a alma que o
busca.” (Lm 3.24-25)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de
coisas que se esperam, a convicção de
fatos que se não veem. Pela fé, Abel
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício
do que Caim; pelo qual obteve testemunho
de ser justo, tendo a aprovação de Deus
quanto às suas ofertas. Por meio dela,
também mesmo depois de morto, ainda
fala.” (Hb 11. 1 e 4).

Leitura Bíblia: Lucas 1.26-38
Presb. Luís Alberto Santos.
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino.
Tema da Série: “Emanuel, a nova
vida entre nós!''
V – DEDICAÇÃO E ENVIO
Cântico: “Um só rebanho.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
5 - Boletim Dominical
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#liturgia Culto Vespertino - 19h
Prelúdio
I – ADORE COM FERVOR
Convite à Adoração:
Dirigente: “De longe se me deixou ver o
Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te
amei; por isso, com benignidade te atraí.”
(Jr 31. 3)
Congregação: “Ora, a esperança não
confunde, porque o amor de Deus é
derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo, que nos foi outorgado.”
(Rm 5.5)
Todos: “Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Rm 5.8)
42 HNC - “O Grande Amor de Deus.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – CONSAGRE COM ALEGRIA
Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à
Casa do Tesouro, para que haja mantimento
na minha casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Por vossa causa,
repreenderei o devorador, para que não vos
consuma o fruto da terra; a vossa vide no
campo não será estéril, diz o Senhor dos
Exércitos.” (Ml 3. 10-11).
Marcha da Fidelidade: Consagração da
Vida e Bens ao Senhor.
303 HNC - “Pendão Real”
1ª, 2ª e 4ª estrofes
Oração de Consagração
Pastorais
6 - Boletim Dominical

III – MEDITE NAS SAGRADAS
ESCRITURAS
Leitura Bíblica: Salmo 16. 1-11
Presb. Luís Monteiro
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da série: “Refúgio, a conﬁança no
Deus do recomeço.”
IV – ORE COM FÉ
Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o
Filho de Deus, como grande sumo sacerdote
que penetrou os céus, conservemos ﬁrmes a
nossa conﬁssão. Porque não temos sumo
sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Acheguemo-nos,
portanto, conﬁadamente, junto ao trono da
graça, a ﬁm de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.” (Hb 4. 14-16)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
V – FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:
Cântico: “Vem Cear.”
Ministração do Vinho:
Cântico: “Vivi tão longe do Senhor.”
39 HNC - “Exaltação e Louvor.”
1ª e 2ª estrofes
VI – SIRVA COM AMOR.
Cântico: “Deus Enviou.”
Encerramento da Assembleia
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Danielle Adriana Rosa, Márcio Aurélio Bastos Almeida, Marcos Aurélio dos
Santos Almeida, Victória Bandini Adan;
Seg 17: Zely Luciano de Freitas;
Ter 18: Francisco Sales Rodrigues, Isaías Silva Costa, Jose Elísio de Oliveira Ferreira,
Magdala Mariano de Oliveira Ruggeri;
Qua 19: Adilson Carlini de Araújo, Erika de Oliveira Mota, Fátima Maria Martins,
Guilherme de Souza Sá;
Qui 20: Adhemar Castilho, Alfredo Pereira da Silva Júnior, Eliza Gabriela dos Santos
Melo, Luciana Rodrigues Delgado Costa Queiroz, Maria de Jesus Barros Monteiro,
Ondina Brasil, Raphael Oliveira da Silva, Raul Martins de Vargas Filho, Yara Ribeiro
Barreto;
Sex 21: Elizabeth Rose Brandão Silva Correia, Queila Domingues de Araújo Werner,
Wilson Ramos da Silva;
Sáb 22: Angela Gouveia Gomes da Silva, Carmen Lúcia Nogueira de Paula, Isabelle
Barbosa Feitosa.

#de casamento
Seg 17: Helen Heinzle Sathler e Waltair Sathler Júnior;
Ter 18: Alexandre Morais e Samia Ruveni Garcia Morais, Diác. Marcelo Magalhães
Castro e Viviane Pessanha Castro;
Qua 19: Émerson Francisco Gomes e Brenda Pontes Lavrador Gomes;
Qui 20: Márcio Aurélio Bastos Almeida e Euci de Brito Borges Almeida, Kelvin
Bragança e Giulia Garcia Cascardo Bragança;
Sex 21: Vinícius da Silva Ramos e Caroline Curcio Barbosa Ramos;
Sáb 22: Tirza Farina Barros e José de Souza Barros Neto.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)

7 - Boletim Dominical

#ump
CORAGEM PARA ORAR
“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santiﬁcado
seja o teu nome; venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na
terra como no céu.” (Mateus 6.9-10)

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual
Rev. Daniel Jardim

Em Mateus 6, sabendo do equívoco de seus discípulos,
Jesus os ensina a orar. Mas não são só os discípulos daquela época
oravam errado; hoje nós, Seus discípulos do século XXI, muitas
vezes não sabemos como orar.
O principal erro tem sido o foco das nossas orações. Ao
invés de orarmos como ensina o verso 10, colocamos em primeiro
plano a nossa vontade. Parece que, se não fizermos isso vamos sair
perdendo, como se a vontade de Deus fosse pior do que a nossa!!!
Esquecemos que ela é boa, perfeita e agradável (Rm 12.2) e é
infinitamente melhor do que qualquer plano que porventura
poderemos conjecturar.
Temos medo de que Deus não saiba do que precisamos; a
Palavra diz que Ele o sabe mesmo quando não sabemos pedir. Deus
não é um Pai desatento, Ele sabe das nossas necessidades.
Ainda há o medo de que a vontade d'Ele não seja igual a
nossa. Fato é que nossa vontade muda o tempo todo! Mas a
vontade de Deus nunca muda; Ele não é inseguro quanto aos
Seus desígnios, nem sobre Sua paternidade sobre cada um de nós.
Ele nunca vai mudar ou nos abandonar! O sim e o não de Deus são
sinais do seu cuidado para conosco.
Nosso Deus é digno de confiança! Podemos orar pedindo
que se realize a Sua vontade, seguros de que Ele nos guarda e de que
tem o melhor preparado para nós!
Jérson Neto
A NOSSA CONFERÊNCIA JOVEM FREEDOM 2022 FOI
INCRÍVEL! Em primeiro lugar, agradecemos ao nosso Deus por tudo
que Ele fez e por ser tão bom, desde o início dos preparativos até a
realização da nossa Conferência! Agradecemos também à equipe
pastoral e ao Conselho da nossa igreja por nos darem apoio em todo
este tempo! Além disso, somos gratos às sociedades internas que
nos apoiaram dos mais diversos modos! E, claro, não poderíamos
deixar de agradecer a cada um dos irmãos que orou, contribuiu e
participou da nossa Freedom! Obrigada, Igreja! Nossa UMP ama
vocês!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! Esperamos você,
às 19h, na casa da Gabi Santi, no Catete, para a nossa
célula/pequeno grupo! Vem pro ECOS!
SEGUNDA AULA DA NOSSA ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA,
dia 23/10. Continuaremos o nosso módulo “Em guarda:
defendendo a nossa fé” o próximo domingo, às 17h, na Sala da UPH!
Módulo ministrado pelo nosso Rev. Daniel Jardim!
SEXTA-FEIRA É SINÔNIMO DE CULTO JOVEM! Venha
adorar a Deus conosco na próxima sexta, às 20h!
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