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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 



                                                                   Rev. André Albuquerque

Pastor Auxiliar

Antes de qualquer abordagem a 
respeito da Reforma Protestante do Século XVI, 
é relevante lembrar que o Renascimento ou a 
Renascença foi o despertar que marcou os 
séculos XIV, XV e XVI. O que foi a Renascença? 
Foi um Movimento que ocorreu na Europa, 
especialmente entre os Séculos XIV e XVI, em 
que alguns temas foram resgatados, e esses 
temas eram um contraponto aos valores e 
conceitos da Igreja Romana, que foram 
cultivados e difundidos na Idade Média.  Com 
a liderança da Igreja Romana enfraquecida, a 
mente humana se encontrou com mais 
l i b e r d a d e  p a r a  n o v a s  c o n q u i s t a s  e 
descobertas. A Europa passa a ter um olhar 
mais detalhado para a cultura, a arte e a 
civilização da Grécia e de Roma. E com essa 
atenção à cultura, o grego começou a ser 
difundido na Europa com mais interesse e 
liberdade, com isso o caminho para reformar a 
Igreja corrompida tinha sido inaugurado, razão 
pela qual os historiadores são quase unânimes 
em afirmar que: “Sem a Renascença a 
Reforma não teria acontecido”.

A partir desse período, a intenção 
interna para reorientar o caminho da Igreja se 
deu pelos pré-reformadores, em especial John 
Wycliff na Inglaterra (1375) e John Huss na 
Boêmia (1415) que foram contundentes em 
suas  p ropos i ções .  J á  os  Conc í l i os 
considerados reformistas: Concílio de Pisa 
(1409), Concílio de Constança (1414 - 1418) e 

Basi le ia  (1431 – 1445) ,  na  verdade 
contribuíram pouco com o processo de 
reforma interna da Igreja. 

Em 1517, no dia 31 de outubro 
(véspera do Dia de Todos os Santos), a 
Reforma eclode com mais contundência, com 
Martinho Lutero e suas 95 teses contra a 
venda de indulgências, afixadas na porta da 
Igreja do Castelo, na Cidade de Wittenberg. 
Lu tero  não t inha  noção de  tamanha 
repercussão das suas teses. A Igreja Medieval 
foi devidamente impactada com o movimento 
da Reforma, mas a sociedade também. As 
estruturas de poder, que são representadas 
pela política, economia, ação social e cultura 
estavam agora mudando de mãos. Nesse 
contexto, a agenda dos reis e líderes dos 
Estados Nacionais começava a se distanciar 
dos interesses da Igreja. Razão pela qual Lutero 
contou com o apoio de muitos príncipes. A luta 
de Lutero estava apenas começando, mas em 
todo o tempo manteve suas afirmações contra 
uma Igreja corrompida e longe das Escrituras. 
Lutero afirmava que o papa e o clero não 
possuíam poderes sacerdotais sobrenaturais. 
Afirmava ainda que todos os cristãos são 
sacerdotes, tendo acesso à presença de Deus 
através de Cristo somente. Lutero também 
afirmava que todo cristão sincero podia 
interpretar a Bíblia. 

#editorial

A Reforma Protestante do Século XVI completa 505 anos!

(Primeira parte)



#notícias gerais

       Não haverá Culto Vespertino, hoje. 
 O Conselho da Igreja, através da 

mesa e equipe pastoral,  resolveu pela não 
realização do Culto Vespertino do dia 
30/10/2022, às 19h. Adore em família! 

505 Anos da Reforma Protestante
Celebraremos hoje, no Culto 

Matutino, os quinhentos e cinco anos da 
Reforma Protestante do Século XVI, 
deflagrada em 31 de outubro de 1517, em 
Wittenberg, na Alemanha. Louvamos a 
Deus por este grande evento espiritual, 
histórico, social e cultural, e agradecemos o 
legado que recebemos como herdeiros da 
Reforma Protestante “Uma Igreja 
Reformada sempre (se) Reformando!

"O Consulado do Paraguai entrega 
certificados aos alunos da Classe Leão 
de Judá (EBD Infância)"

Dentro do projeto de missões 
transculturais, os alunos da Classe Leão de 
Judá da EBD Infância, receberão hoje, 
durante o Culto, os certificados de 
participação na aula de culinária realizada 
no espaço da nossa Igreja pelo Consulado 
da República do Paraguai no Rio de Janeiro. 
A entrega será realizada pelo Cônsul geral 
Hernando Arte ta  Melgarejo e pela 
funcionária consular e chefe de cozinha 
Patrícia Adorno Villamayor.

V Encontro da Mulher Presbiteriana
Acontecerá de 3 a 6 de novembro, 

em Caldas Novas - Goiás. Duas mil e 
quinhentas mulheres estarão reunidas para 
louvar ao Senhor, ouvir a sua Palavra e se 
confraternizar. Várias sócias da SAF estarão 
participando! Ore pelo evento!

Centenário de nossa amada irmã Alice 
Lugarinho de Aguiar

D. Alice, dama cristã admirável, 
nasceu no dia 31 de outubro de 1922, e, 
amanhã, dia da Reforma Protestante, ela 
completa 100 anos, de uma vida pautada 
pela fé, esperança e amor. 100 anos bem 
vividos na presença de Deus e de sua amada 
f a m í l i a !  A  s u a  I g r e j a  a  a b r a ç a 
carinhosamente, desejando-lhe muita 
saúde. Parabéns, amada Alice Lugarinho! 
Mil felicitações! 100 Abraços!

Encontro com os Novos Membros
 O pastor e o Conselho da Igreja 
convidam todos os novos membros que 
foram recebidos em 2022 para um 
" E n c o n t r o  d e  G r a t i d ã o  e 
Confratenização," no 3º Domingo de 
novembro  (20 /11 ) ,  após  o  Cu l to 
Vespertino. Confirme sua participação até o 
dia 06/11. Tel.: (21) 3916-3859

 "Visitantes, sejam bem-vindos! 
 D e u s  o s  a b e n ç o e  r i c a  e 
poderosamente. É com muita alegria que 
recebemos vocês na Catedral Presbiteriana 
do Rio de Janeiro! Informamos a todos os 
visitantes, que estão aqui pela primeira vez, 
que num momento do cul to serão 
recepcionados pelo pastor, e nesse 
momento receberão uma singela lembrança 
da Igreja pela Comissão de Recepção da 
IPRJ, onde encontrarão uma ficha para ser 
preenchida e devolvida ao final do culto ao 
pessoal da Recepção. Fiquem à vontade 
para preencher ou não a ficha."



#sociedades e ministérios

Junta Diaconal 

Reunião de Oração e Reunião Ordinária - 
Dia 07/11/2022, às 18h30min, a Junta 
Diaconal se reunirá no Salão Álvaro Reis para a 
Reunião de Oração, seguida pela Reunião 
Ordinária às 19h15min, na Sala do Conselho. 
Não perca, pois teremos eleição de nossa 
mesa administrativa, vamos nos manter em 
oração e pedir ao Senhor orientação por este 
momento importante em nossas vidas.

Contribuições Destinadas à Junta 
Diaconal - Caso você tenha o desejo de 
realizar 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.
   
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 

Importante! Contribuição Anual: Valor: R$  
36,36 -  Você já contribuiu?  Não? Então acerte 
com sua coordenadora, com urgência.

V Encontro da Mulher Presbiteriana - Será   
realizado em  3 a 6/11 em Caldas Novas. Ore 
por esse encontro. Muitas de nossas sócias, 
inclusive nossa presidente Adriana Maia, 
es ta rão  p resen tes .  Que  Deus  es te ja 
abençoando esse Encontro.
 
ATENÇÃO! Reunião Plenária - Dia 10/11 com 
eleição da nova diretoria de 2023. Você que é 
sócia, sua presença é importante. Compareça!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)

“Reconectando.” 
(Filipenses 3:13 e 14)

Confraternização de Final de Ano em 
Família- Finalizando este ano onde 
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trabalhamos a Reconexão, nossas famílias não 
poderiam estar de fora! Pensando nisto, 
separamos um dia para comunhão e diversão 
com esportes, piscina e um delicioso almoço. 
Quando? 17/12. Onde? Sítio Presbiteriano da 
Igreja de Niterói. Investimento? R$ 40,00 
crianças de 5 a 10 anos e R$ 80,00 a partir de 
11 anos. Procure nosso casal procurador, 
Marcelo e Patrícia, para garantir a vaga de sua 
família.

XXVI RECCC - O 25° RECCC foi uma bênção e 
já foi lançado o 26° que acontecerá no Hotel 
Porto Real, de 27 a 29 de Outubro de 2023. Se 
você não quer perder sua vaga, corra logo para 
se inscrever e garantir melhores condições de 
pagamento. Procure nosso casal procurador 
ou um membro da diretoria.

Reunião Ordinária - Nossa Mis. Leninha 
Maia nos agraciou com uma palavra muito 
edificante. Fique atento à nossa agenda para 
não perder a próxima. 

Aniversár io  do nosso Rev.  Isa ías 
Cavalcanti - no último dia 23/10, nosso 
querido pastor Isaías completou mais um ano. 
Rogamos as bênçãos de Deus sobre sua vida e 
de sua família!

EBD – Classe da Família - Os estudos do 
curso “DE BEM COM A VIDA” seguem 
edi f icando nossas famí l ias!  Estamos 
esperando por você, às 9h, na sala Myrian 
Duffrayer.

Aniversário de Casamento - Nos alegramos 
com os casais que celebram bodas nesta 
semana! Que o amor prevaleça e a 
cumplicidade conquiste! Deus abençoe esta 
união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

No próximo domingo, teremos a Reunião de 
Oração da UPH-Rio. As reuniões acontecem 
sempre nos primeiros domingos do mês, pelo 
chat de vídeo do grupo no Telegram: 
https://t.me/uphriogrupo

Chega junto para orar com os irmãos!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô UPA - Neste domingo não haverá a 
devocional dos adolescentes por conta das 
eleições presidenciais.

EBA - Tanto a EBA da manhã e da tarde estão 
canceladas durante esse dia.

Conferência Power - Aconteceu ontem 
Catedral, com ministrações do Rev. Renato, 
Rev. Jr Vargas e Miss. Leninha Maia

Secretaria da Igreja

Notas para o Boletim - Devem ser enviadas 
até às 12h da quarta-feira.
E-mail: secretaria@catedralrio.org.br
Telefone: 21 - 3916-3850

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio: “A Mighty Fortress is ou God – 
Arranjo: Jeff Cranfill

I – SOLUS CHRISTUS

“SOMENTE CRISTO”

“Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a 
Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o 

fruto de lábios que confessam o seu 
nome. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o 

mesmo e o será para sempre.” 
(Hebreus 13. 15 e 8)

Litania de adoração 
Dirigente: “Tende em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, pois ele, subsistindo em forma de 
Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus.” (Fp 2. 5-6)

Mulheres: “Antes, a si mesmo se esvaziou, 
assumindo a forma de servo, tornando-se 
e m  s e m e l h a n ç a  d e  h o m e n s ;  e , 
reconhecido em figura humana.” (Fp 2. 7)

Homens: “A si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até à morte e morte 
de cruz. Pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome.” (Fp 2. 8 - 9)

Pastores: ““Para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho, nos céus, na terra e 
debaixo da terra.” (Fp 2. 10 )

Todos: “E toda língua confesse que Jesus 
Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.” 
(Fp 2. 10 - 11)

298 HNC – “A Pedra Fundamental” –                
(S. Stone – H. Moreton)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

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).

Leitura Uníssona: “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, enriquecendo-vos, em tudo, 
para toda generosidade, a qual faz que, por 
nosso intermédio, sejam tributadas graças 
a Deus.” (2 Co 9. 10 - 11). 

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

32 HNC – “O Deus Fiel.”
(Thomas O. Chisholm-William M. Runyan)

Oração de Consagração

Pastorais

- 505 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE DO SÉC. XVI - 
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#liturgia
III – SOLA FIDE 

“SOMENTE A FÉ”

“E é evidente que, pela lei, ninguém é 
justificado diante de Deus, porque
o justo viverá pela fé.” (Gl 3. 11)

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o 
Filho de Deus, como grande sumo 
sacerdote que penetrou os céus, 
conservemos firmes a nossa confissão. 
A c h e g u e m o - n o s ,  p o r t a n t o , 
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
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – SOLA SCRIPTURA 

“SOMENTE A ESCRITURA”

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a 
fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra.” (2 Tm 3.16 – 17)

Leitura Bíblica: Lc 1. 57 – 80
          Presb. Paulo Raposo Correia 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema da Série: “Emanuel, a Nova vida 
entre nós!''  

V – SOLI DEO GLORIA 

 “SOMENTE A GLÓRIA DE DEUS” 

155 HNC – “CASTELO FORTE.” 
(Martinho Lutero – J. E. Von Hafe)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio: “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.

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!

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.

3. 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! 
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Hoje: Diác. Francisco de Souza Franco e Lêda Bonard Franco.
Seg 31: Eudes Nazareno Nunes da Silva e Natália Medeiros Marins Nunes.
Sex 04: Ana Amelia Thiers de Azambuja e Carlos Eduardo de Azambuja.
Sáb 05: Silvana Cardoso Vieira Couto e Marcelo Ferreira Vieira Couto, Edécio 

Nogueira Cordeiro Filho e Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Maria Luísa da Silva Nunes Gomes Miranda, Mônica Duarte da Silva, 
Raphael Souza Werling de Oliveira.

Seg 31: 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.

Ter 01: Paulo Henrique Chaves Cordeiro.
Qua 02: Débora Domingues Soares.
Qui 03: Cleuza Rodrigues Pinheiro, Davi Pereira de Vargas, Luciano Daniel de 

Souza, Valmy Gripp Couto.
Sex 04: Eliane Lima Mazei, Enísio Mendonça Macrini, Luana Moura da Paz de 

Oliveira, Samuel Gonçalves Dias Júnior, Zenilda de Souza Tardin.
Sáb 05: Andréa de Souza Coelho Guida, Presb. Getro Ferreira da Cunha, Thiago 

Martins de Paula.

#de nascimento

#de casamento



#agenda de 
oração

#meditações 
diárias

"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, Presb. Getro 
Cunha, Jussara Trindade, Lucy Sathler, 

João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias 
Saud, César Mello, Eleny Silva, Marília 
Costa, Elio Sardinha,  Artur Martins da 

Costa, Gerci Maria da Silva, Suzy 
Aguiar, Alice Lugarinho, Evando 

Radicetti, Diácono Sérgio de Oliveira , 
Raphaela Machado, Juliana Barcelos, 

Josué Martins (levita do Canuto Regis), 
Raul Vargas Filho, Ângela Gouveia, 

Marlene Mandarino, Sra Rute Morais 
Pereira (mãe da Naira)

Outros Motivos: Pela Ucrânia e pelas 
eleições no Brasil.

Seg 31: 
Paus, tijolos e Deus - Jó 1:18–22;

Ter 01: 
Preste atenção! - Marcos 4;

Qua 02: 
Orações à beira do mar - Salmo 148.

Qui03: 
Escolhendo a esperança - Miqueias 7:2-7;

Sex 04: 
Para quem é a honra? - 2 Samuel 23: 13-

17;

Sáb 05: 
As mãos do motorista - Romanos 12:3-8;

Dom 06: 
Todos precisam de um mentor - Tito 2:1-8.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Isaías Cavalcanti

Escala de Púlpito de Presbíteros:
06/11: 10h30min: Presb. Renan Jardim
            19h: Presb. Roberto Marinho
13/11:  10h30min: Presb. Ruy Coelho
             19h: Presb. Sérgio Santos
20/11: 10h30min: Presb. Adibe Vieira
            19h: Presb. Altair Bazeth
27/11: 10h30min:  Presb. André Lima
            19h: Presb. Assuero Silva

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 30/10/2022: Mário Sérgio, Jorge 

Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia,  Antônio 
Renato, Lilian Canto, Marcelo Freitas, Tiago 
Trindade.

Próximo Domingo 06/11/2022: Walter 
Cascardo, Marcelo Magalhães, João Márcio, 
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos 
Candido, João Paulo e José Vinícius.

Escala do Som:
Domingo: 30/10/2022: Victor Mota, Felipe 

Agum.
Próximo Domingo: 06/11/2022: Ricardo 

Dowsley, Jérson Neto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Avance na direção da luz
Caminhar com Jesus é como andar por um túnel cuja luz brilha 

lá, bem no final. Você caminha na direção da luz, mas, à medida que se  
aproxima dela as manchas nas suas vestes – que antes você pensava que 
estavam limpíssimas - se tornam aparentes. Daí você, incomodado, 
procura se limpar das tais manchas e, conforme havia planejado, avança 
mais um pouco em direção à luz. Só que, quanto mais perto da luz você 
fica, mais você percebe manchas nas suas vestes, até então 
desconhecidas. E você se limpa e caminha, se limpa e caminha... e vai se 
dando conta de que você até achava que estava com vestes brancas, mas 
na verdade você só não estava perto da luz o suficiente para ver o seu real 
estado.

Meu amado irmão, estamos todos nesse túnel. Não importa se 
você é um adulto com muitos anos de Igreja, um adolescente descobrindo 
o Evangelho... não importa se você é nascido e criado na igreja ou se só há 
pouco tempo você atendeu ao chamado do Senhor e resolveu abandonar o 
mundo. Somos todos pecadores e todos precisamos de santificação. 

Uma coisa é certa, se você não sente todo santo dia um 
incômodo com quem você é, uma necessidade de melhorias, de 
transformação da sua mente e do seu coração (Rom. 7.19-20); se você não 
olha pra si e percebe todos os dias nas suas vestes as novas manchas que 
a luz denuncia, é muito provável que você tenha parado de avançar no 
túnel da sua jornada na direção do Senhor.

Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais percebemos 
manchas em nós que nem sabíamos que estavam ali. Todos nós 
precisamos manter nossos olhos na luz, a fim de purificar nossa mente e 
nosso coração. Acheguemo-nos a Deus e Ele se achegará a nós, 
limpemos o nosso coração (Tg 4.8). Santifiquemos a nossa vida para 
amarmos mais a Jesus e servi-lo com excelência dia após dia, pois “a 
vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até 
ser dia perfeito” (Pv 4. 18).

 É de glória em glória que somos transformados (2 
Co 3.18. A cada experiência com Jesus, a cada encontro com Ele a cada 
vez que somos confrontados por sua Palavra, nos deparamos com a sua 
glória transformadora que vai santificando e moldando nosso coração ao 
molde do coração de Jesus. 

Silvana Floresta

Atenção: hoje NÃO teremos aula na nossa ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA ! 
Devido ao cancelamento do culto vespertino e às interdições no centro da 
cidade,  não teremos aula no dia de hoje. Voltaremos normalmente no 
próximo domingo! Esperamos vocês, às 17h, na Sala da UPH!AMANHÃ É 
DIA DE ECOS CONEXÃO! Nossa célula/pequeno grupo é o melhor lugar 
para começar a sua semana! Esperamos você, às 19h, na casa da Gabi 
Santi no Catete! -->E anote na sua agenda: além de amanhã, teremos 
apenas mais duas edições do nosso ECOS neste ano, nos dias 21/11* e 
28/11, quando teremos a nossa confraternização de fim de ano! Esteja 
conosco!*não haverá ECOS no dia 14/11 devido ao feriado prolongado!

#ump

9 - Boletim Dominical 

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




