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#editorial
NÃO USE O NOME DE DEUS EM VÃO!
O catecismo maior, na pergunta 113,
ressalta os pecados proibidos no terceiro
mandamento: Os pecados proibidos no
terceiro mandamento são: o não usar o nome
de Deus como nos é requerido e o abuso no
uso dele por uma menção ignorante, vã
irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou
outro modo de usar os títulos, atributos,
ordenanças ou obras de Deus; a blasfêmia, o
perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e
sortes ímpios; a violação dos nossos
juramentos e votos, quando lícitos, e o
cumprimento deles, se por coisas ilícitas; a
murmuração e as rixas, as consultas curiosas,
e a má aplicação dos decretos e providência de
Deus; a má interpretação, a má aplicação
ou qualquer perversão da Palavra, ou de
qualquer parte dela, as zombarias profanas,
questões curiosas e sem proveito, vãs
contendas ou a defesa de doutrinas falsas; o
abuso das criaturas ou de qualquer coisa
compreendida sob o nome de Deus, para
encantamentos ou concupiscências e práticas
pecaminosas, a difamação, o escárnio,
vituperação, ou qualquer oposição à verdade, à
graça e aos caminhos de Deus, a defesa da
religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o
envergonhar-se da religião ou o ser uma
vergonha para ela, por meio de uma conduta
inconveniente, imprudente, infrutífera e
ofensiva ou por apostasia.
Ninguém tem direito de usar o nome
de Deus para provar falsidade, nem verdade
mesmo. A verdade fica de pé por si mesma.

É falta grave para validar palavras
desacreditadas ou falsas, invocar o nome de
Deus como testemunha. Jesus afirmou
categoricamente: "Também ouvistes que foi
dito aos antigos: Não jurarás falso, mas
cumprirás rigorosamente para com o Senhor
os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de
modo algum jureis; nem pelo céu, por ser o
trono de Deus; nem pela terra, por ser estrado
de seus pés; nem por Jerusalém, por ser cidade
do grande Rei; nem jures pela tua cabeça,
porque não podes tornar um cabelo branco ou
preto. Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim;
não, não. O que disto passar vem do
maligno. (Mt 5.33-37)
Deus proíbe a irreverência, coisa tão comum
entre os maus adoradores. Os falsos
adoradores, seguidores de religiões pagãs,
seitas e heresias, usam o nome de Deus em vão
em seus rituais, oferendas e cultos.
Amaldiçoar alguém (ou desejar a sua
morte) em nome de Deus é usar ilicitamente o
nome de Deus.
É proibido o uso do nome do Senhor
em adivinhações, encantamentos, profetadas e
simpatias, é desrespeito e afronta ao Deus
eterno.
Que Deus te abençoe e ilumine, para
que o nome Dele ao ser proferido por teus
lábios, reflitam a presença Dele no teu coração
e em todos os teus passos.
Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Convocação da AGE
O Conselho da Igreja, conforme o
art. 9º, §1º, letra a, da CI/IPB, convoca a
Igreja para reunir-se em Assembleia Geral
Extraordinária, dia 27 de novembro de
2022, das 09h às 21h, para eleição de 9
(nove) Diáconos. A votação dar-se-á das
09h às 19h15min, ininterruptamente, e o
encerramento da Assembleia acontecerá no
final do Culto Vespertino. Assuma o
privilégio e exerça o seu dever eclesiástico
de votar! Ore pela AGE e pelos candidatos!

Assembleia Geral Ordinária!
O Conselho convoca à Igreja para
reunir-se em AGO, dia 20/11, às 12h, após
o Culto Matutino, com a seguinte pauta:
1 - Ouvir, para informação, o relatório das
atividades da Igreja no ano de 2021;
2 - Tomar conhecimento do orçamento para
o ano de 2022;
3 - Eleger o secretário da Assembleia.

Bodas de Ouro
No dia 11 de Novembro o distinto
casal Ismael Nobre e Mariza Nobre
completou 50 anos de vida a dois feliz,
abençoada e na presença de Deus e dos
seus familiares. O Casal celebra hoje, em
momento especial no culto matutino, a
efeméride!
Parabéns ao estimado casal. Parabéns ao
filho, Diác. Rodrigo Nobre! Parabéns à
netinha Sofie!

A) As Funções Cessam.
As funções de presbítero ou de
diácono cessam quando:
a) terminar o mandato, não sendo reeleito;
b) mudar-se para lugar que o impossibilite
de exercer o cargo;
c) for deposto;
d) ausentar-se, sem justo motivo, durante
seis meses, das reuniões do Conselho, se
for presbítero, e da Junta Diaconal, se for
diácono;
e) for exonerado administrativamente ou a
pedido, ouvida a igreja. Art. 56 – CI/IPB:

Recepção de Novos Membros
No culto de hoje, às 10h30min,
serão recebidos à comunhão da Igreja,
Ismael da Ponte Fernandes Nobre Jurisdição a pedido; Mariza da Silva
Nobre - Jurisdição a pedido e Eloisa
Helena dos Santos Pereira - Carta de
Transferência. Sejam bem-vindos, amados
irmãos, à família Catedral! Nós os
acolhemos com alegria amor fraternal e
carinho!

Eleição de diaconos – Instrução à Igreja
1- O Perfil constitucional do diácono.

B) Emerência de Oficiais.
Aos presbíteros e aos diáconos
que tenham servido satisfatoriamente a uma
igreja por mais de vinte e cinco anos,
poderá esta, pelo voto da assembleia,
oferecer o título de Presbítero ou Diácono
Emérito, respectivamente, sem prejuízo do
exercício do seu cargo, se para ele forem
reeleitos.

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

Jerusalém - Dia 18/11, às 12h30min.
Verificar local com a coordenadora.
Ester - Dia 19/11,às 14h30min, na Igreja.

Reunião Ordinária - Na última segunda-feira,
dia 07/11/2022, tivemos nossa Eleição para
Diretoria do ano de 2023, presidida pelo Rev.
Isaías, oramos ao Senhor e foram eleitos:
Presidente: Diác. Tiago Trindade;
Vice-presidente: Diác. Luiz Henrique;
1º Secretário: Diác. Adolfo Correia;
2º Secretário: Diác. Victor Mota;
1º Tesoureiro: Diác. João Márcio;
2º Tesoureiro: Diác. Sérgio Branco.
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

Reunião dos Departamentos:
Ebenézer - Dia 16/11, às 14h30min, na Igreja.
Helen Simonton - Dia 17/11, às 14h30min, na
Igreja.
Maria Reis - Dia 17/11, às 14h30min na
Igreja.

Ruth Pinho - Dia 19/11, às 14h30min, na
Igreja.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando”.
(Filipenses 3:13 e 14)
Reunião Mensal de Novembro – Nossa
reunião deste mês de novembro será no
próximo dia 22 às 20 h no Salão Álvaro Reis.
Nosso preletor será o Rev. Felipe Teles, da
Igreja Presbiteriana Raízes. Compareça para
ouvir a mensagem da parte de Deus e para estar
em comunhão com os irmãos. Você faz parte
desta família!
Confraternização de Final de Ano – Um
presente para você e sua família! Lazer,
comunhão e comida boa! Programe-se para
passar um sábado mais que especial! O sítio é
da Igreja Presbiteriana de Niterói em Rio
D´Ouro. A data é dia 17/12 e o horário de 10 às
17 h. Fale com os nossos procuradores Patrícia
3 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
e Marcelo para garantir a sua vaga. Valores:
R$80 maiores de 11 anos; R$ 40 de 5 a 10 anos;
gratuito para menores de 4 anos.

Devocional hoje! - Teremos louvor e a
mensagem com nosso Diac. Miguel Camboim.
Venha participar conosco!

XXVI RECCC – As inscrições já estão abertas!
O local escolhido foi o Hotel Porto Real em
Mangaratiba. A data 27 a 29/10/23. Não deixe
para a lista de espera ... Corra para fazer sua
inscrição. Como sempre as vagas são
limitadas. O casal procurador Patrícia e
Marcelo está recebendo as fichas de inscrição
e orientando sobre as formas de pagamento.

EBA (Escola Biblica para Adolescentes) Temos dois horários aos domingos: 9h e
16h30min. Venha estudar a Palavra de Deus!

Coral Edineia Bastos – Ensaios para a cantata
de Natal às sextas-feiras, no templo, às 19h; e
na sala 304, aos domingos, às 17h. Você
encontreiro que se sente chamado a louvar em
grupo não pode perder esta oportunidade."
Aniversário de Casamento – Parabéns por
este projeto de Deus que é a sua família! Nosso
ministério se alegra pelo aniversário de vocês.
Parabéns pelo seu casamento!

Devocionário Pão Diário 2023
Se Deus
quise, nossos
devocionários
chegarão no final do
mês. Está lindo! E
permanecerá no valor
de R$10,00 a unidade.
Aproveite para
presentear familiares
e amigos com a
Palavra de Deus!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Movimento Oásis

Eleição da Diretoria UPA 2023 - No último
domingo, dia 06/11/2022, tivemos nossa
Eleição para Diretoria para o ano de 2023,
ficando assim composta:

Agenda mês de novembro:
20/11 - Reunião Plenária para Eleição Nova
Diretoria-2023, às 16h;
Todos os Oasianos estão convocados para
a eleição da Nova Diretoria
21/11 - Reunião Oração (Presencial), às 18h;
22/11 - Curso Confissão de Fé;
28/11 - Reunião Oração (Presencial), às 18h;

Presidente: Mirian Maia Mendes;
Vice-presidente: Alexandre Themistocles de
Vasconcelos;
1º Secretário: Pedro Moraes Abdo;
2º Secretaria: Isabel dos Santos Guedes;
Procuradora: Catherine Spiller de Oliveira.
Que Deus abençoe a diretoria.
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Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – ADORAÇÃO E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO
Litania de Louvor:
Dirigente: “Ó Senhor, tu és o meu Deus;
exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome,
porque tens feito maravilhas e tens
executado os teus conselhos antigos,
fiéis e verdadeiros.” (Is 25.1)
Congregação: “Cantarei para sempre as
tuas misericórdias, ó Senhor; os meus
lábios proclamarão a todas as gerações a
tua fidelidade.” (Sl 89. 1).
Todos: “Que variedade, Senhor, nas tuas obras!
Todas com sabedoria as fizeste; cheia está a
terra das tuas riquezas.” (Sl 104. 24; 31).
18 HNC – “Deus dos Antigos”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO AO
DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que comeremos? Que beberemos?
Ou: Com que nos vestiremos? Porque os
gentios é que procuram todas estas coisas;
pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de
todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o
seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.” (Mt 6. 31-33).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor
318 HNC – “Ceifeiros do Senhor”
Oração de Consagração
Pastorais
Recepção de Membros
Bodas de Ouro: Ismael Nobre e Mariza Nobre

#liturgia

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO NA
PALAVRA DE CRISTO
Leitura Bíblica: Lucas 2. 8-21
Presb. Ruy Coelho
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema: “Emanuel, A nova vida entre nós!”.
V – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO
Leitura Uníssona: “Então, me invocareis,
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso coração.”
(Jr 29. 12-13)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – COMUNHÃO COM DEUS
E COM SEUS FILHOS
Ceia do Senhor:
Ministração do pão
Cântico: “O Espírito de Deus está aqui /
Pai, eu quero contemplar.”
79 HNC – “Glória ao Salvador”
Ministração do Vinho
132 HNC – “Vivificação”.
Cântico: “Jesus, em tua presença”.
V – DEDICAÇÃO E SERVIÇO AO SENHOR
JESUS CRISTO
Cântico: “Como é Precioso, irmão”.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Homenagem a Eduardo Costa (Dudu)
5 - Boletim Dominical

#liturgia Culto Vespertino - 19h
Prelúdio: “Na Casa.”
I – ADORE COM FERVOR

Cântico – “Coração Igual ao Teu.”
Oração de Consagração
Pastorais

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao Senhor, na companhia
dos justos e na assembleia.” (Sl 111.1)
Congregação: “Grandes são as obras do
Senhor, consideradas por todos os que
nelas se comprazem. Em suas obras há
glória e majestade, e a sua justiça
permanece para sempre.” (111. 2-3)
Todos: “Ele fez memoráveis as suas
maravilhas; benigno e misericordioso é o
Senhor.” (111. 4)
Cântico – “Tu És Santo.”
Cântico – “Oh! Quão Lindo Esse Nome É!”
Oração de Adoração
II – CONSAGRE COM GRATIDÃO
Leitura Uníssona: “Ainda que a figueira não
floresça, nem haja fruto na vide; o produto
da oliveira minta, e os campos não
produzam mantimento; as ovelhas sejam
arrebatadas do aprisco, e nos currais não
haja gado, todavia, eu me alegro no
Senhor, exulto no Deus da minha
salvação.” (Hc 3. 17-18)
Marcha da Fidelidade: Consagração da
Vida e Bens ao Senhor.
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III – ORE COM FÉ
Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de
coisas que se esperam, a convicção de
fatos que se não veem. De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam.”
(Hb 11. 1 e 6)
Motivos de Oração
Cântico – “Águas Purificadoras.”
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – MEDITE NA PALAVRA
Leitura Bíblica: Salmo 19. 1-14
Presb. Sérgio Santos
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da série: “Refúgio, a confiança no
Deus do recomeço.”
V – SIRVA COM AMOR.
Cântico – “Eu Vou Construir.”
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Toma o Teu Lugar.”

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Elizabeth Clara Costa de Araújo, Emanuel Gomes Cabral, Francisco
Maciel Feitosa, Laís Silveira Loureiro Santos Nascimento, Marcos Vinícius
dos Santos Ramos.
Seg 14: Adelino Ferreira, Steno Victor Mazzolenis.
Ter 15: Neide Rocha Lira.
Qua 16: Rafaela Menezes Machado.
Qui 17: Ana Clara Bazeth da Silva, Solange Soares Gonçalves Fernandes.
Sex 18: Lúcia das Chagas e Silva, Millena Coelho Guida, Paulo César Oliveira
Guidi de Barros, Sônia Maria Cruz Ferreira.
Sáb 19: Emília Pereira Leitão, Maria José Oliveira, Milenna da Silva Tonnera.

#de casamento
Seg 14: Paulo Sathler Figueredo e Rosele Fernandes de Azevedo.
Ter 15: Fernanda Pinheiro Arruda e Marcelo Lopes Vieira.
Qua 16: Presb. Alcides Lima e Oliecy Anselmo Lima, Matheus Marcos Nery Dantas
e Esther Carolina de Jesus Paulino Dantas.
Qui 17: Diác. Miguel Cândido da Costa Júnior e Rachel Lemes Franssen, Ana Elise
Girardin Pimentel Pontes e Luiz Cláudio Texeira Pontes.
Sex 18: Presb. Ruy Fonseca Coelho e Shirley Dias Domingues Coelho.
Sáb 19: Vanessa Corbage Engelberg e Márcio Engelberg Moraes, Antônio Marcos
Grajauskas e Mariana Gomes de Lima Grajauskas.
"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, 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, Lucy Millan,
Idalina Eringer, Euclides Vendrami,
Ranilton (esposo de Irene Aquino).
Outros Motivos: Pelo Brasil e as eleições
na Igreja.

#meditações
diárias
Seg 14:
Dentro do fogo - Daniel 3:12-18;
Ter 15:
Sapatos emprestados - Gálatas 5:13-26;
Qua 16:
Sem obstáculos impossíveis - Hebreus
11:1-6-13-16 .
Qui 17:
Quem dera pudéssemos… - Salmo 28;
Sex 18:
Falsa confiança - Filipenses 3:2-8;
Sáb 19:
Ações valentes - João 10:7-18;
Dom 20:
Efésios 4:26-32 -Sair do conflito.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19h: Rev. André Albuquerque
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
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Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 13/11/2022: Adeclen Santos, Tiago
Castilho, Felipe Agum, Miguel Camboim,
Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto Azeredo,
Luiz Henrique.
Próximo Domingo 20/11/2022: Ricardo
Dowsley, Leonardo Trindade, Sérgio Branco,
Pedro Lobo, Jorge Camacho, Charles Mattos,
Rodrigo Nobre, Jerson Neto.
Escala do Som:
Domingo: 13/11/2022: Newton Alvarez, Tiago
Trindade.
Próximo Domingo: 20/11/2022: Leonardo
Sayão, Luiz Henrique.

#ump

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

Até que chegue o verão
Você já percebeu que a figueira é uma árvore mencionada por diversas
vezes nas Escrituras? Primeira espécie vegetal mencionada na Palavra de Deus (Gn
3:7), suas folhas foram utilizadas por Adão e Eva como roupas, numa tentativa
atrapalhada da humanidade de esconder sua nudez após a certeza do pecado e da
desobediência aos mandamentos do Senhor.
Se na sua primeira citação a figueira foi utilizada como forma de
encobrir a vergonha
do pecado, uma de suas últimas menções na Bíblia é
marcada por uma parábola, em que o próprio Senhor Jesus cita especificamente a
figueira como um sinal da sua volta em toda a Sua glória: "Olhai para a figueira, e
para todas as árvores; Quando já brotaram, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as,
que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas
coisas, sabei que o reino de Deus está perto". (Lc 21:29-31).
Curioso é saber que, apesar de ser popularmente conhecido como um
fruto, o figo, na verdade, é uma flor. Sim, uma flor, resultado de um processo de
polinização completamente diferenciado, que depende da morte de um agente
específico, a “vespa-do-figo”, para ocorrer. A vespa acaba por perder suas asas e,
incapaz de escapar, seu corpo vai sendo absorvido pela florescência que cresce
para dentro do receptáculo e que, ao final de um período de amadurecimento em
que o seu corpo é totalmente decomposto em proteínas, resulta em um doce e
saboroso figo.
Incrível, não é mesmo? A amargura da morte transformada na
doçura de uma nova vida; mas não sem dor.
Ao sermos atingidos pelo amor de Deus, sabemos que Ele poderá nos
transformar em figo doce, mas nos machuca enfrentar o processo de
decomposição da nossa já costumeira vida de inseto. Apesar de conscientes e
arrependidos de nossos pecados, nos condoemos da perda de nossas pequenas
asas. Asinhas quase que inexistentes, que só nos levavam de um galho a outro; que
representavam a liberdade frágil de quem era escravo dos ventos das
circunstâncias.
Assim, o figo carrega consigo o gosto doce do que um dia foi sabor de
morte. E, à essa altura, você já percebeu que não é à toa que a figueira é mencionada
tantas vezes na Bíblia. O Senhor nos convida a morrer para nos tornarmos flor que
também é fruto; a transformarmos nossa vergonha em alimento, certos de que a
doçura do que podemos nos tornar é infinitamente maior do que o sabor
amargo da morte do que um dia fomos.
De folhas de vergonha a flores invertidas com sabor de fruta doce.
Que, assim, possamos testemunhar o amor de Deus: o amor que nos faz morrer,
florescer para dentro e alimentar o faminto, não mais oferecendo frutos amargos de
morte, mas sim a flor com o doce sabor do Evangelho. O Reino de Deus está perto.
As árvores brotarão. Quem aí também está ansioso pela chegada do verão?
Maria Luisa Miranda
HOJE É DIA DE ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Esperamos você às 17h, na sala da
UPH para mais uma aula com o Rev. Daniel Jardim no nosso módulo "Em guarda:
defendendo a nossa fé!"
ATENÇÃO, DEVIDO AO FERIADO PROLONGADO, AMANHÃ NÃO TEREMOS
ECOS CONEXÃO! Em compensação, teremos dois ECOS seguidos, nos dias 21 e
28 de novembro, quando será a nossa última célula do ano! Ainda não foi a nenhum
de nossos encontros? Vem que ainda dá tempo! Nos vemos na próxima segunda,
dia 21/11, na casa da Gabi Santi!
AS ELEIÇÕES DA NOSSA DIRETORIA OCORRERÃO NA PRÓXIMA SEXTAFEIRA, DIA 18/11, às 19h30hmin Todos os membros da UMP-RIO estão
convocados para eleger a nossa Diretoria do ano 2023! Ore por este dia e para que o
Senhor guie as nossas eleições!

9 - Boletim Dominical

