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Domingo: Culto Matutino 10h30min (Presencial e On-line).
                   Culto Vespertino 19h (Presencial e On-line).
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#editorialJesus, Nossa Esperança!

“Se a nossa esperança em Cristo se limita 
apenas a esta vida, somos os mais infelizes 

de todos os homens.” 
(1 Co 15.19)

 O mundo está em crise de saúde 
física, psicoemocional e espiritual!

 Vivemos um momento complexo de 
pandemia causada pelo Convid 19, e de 
manifestações psicossomáticas com efeitos 
colaterais: medo; apatia; tristeza; insônia ou 
sonolência; ansiedade; depressão e morte. A 
sociedade atravessa e se debate em uma 
profunda crise de desesperança! 

 A esperança é o sentimento otimista 
que leva à expectativa da realização e 
concret ização de desejos e  sonhos. 
Espiritualmente, bíblica e teologicamente, é a 
espera em Deus, pela fé, do tempo de 
cumprimento de suas promessas. No nosso 
tempo, esperamos o tempo de Deus!

 O Rev. Hernandes Dias Lopes, 
falando sobre a esperança, declara: “A 
esperança cristã não é uma expectativa vaga e 
d i f u s a .  É  u m a  g a r a n t i a  a b s o l u t a , 
fundamentada nas promessas do Deus que 
não pode falhar. A esperança cristã não se 
confunde nem se desespera diante dos 
desesperos da vida. (...) Deus é a âncora da 
nossa esperança para esta vida e para a vida 
que está por vir.” 

 A nossa esperança em Cristo é 
transcendente, vai além do espaço e do tempo, 
ultrapassa o “aqui” e o “agora”, tem a essência 

do amanhã e o perfil da eternidade, a 
esperança cristã é para a vida e para além da 
vida; é para a morte e para além da morte.É 
para o “sempre” e “para todo sempre”.

 “Jesus é a nossa esperança no vale 
da dor e também quando cruzamos o vale da 
sombra da morte. Jesus é a esperança que não 
se desespera, porque não caminhamos para 
um entardecer sombrio, mas para a manhã 
radiosa da eternidade de gozo e paz sem fim” 
(Rev. Hernandes Dias Lopes).

 Quanto aos problemas, temos a 
esperança da resolução em Deus; quanto às 
en fe rmidades  f í s icas ,  emociona is  e 
espirituais, temos a esperança da cura em 
Jesus Cristo; quanto às aflições, sofrimento e 
morte, temos a esperança da consolação do 
Espírito Santo, o “paracleto” de Deus. 

 Quanto à morte, temos a sublime 
esperança da ressurreição em Cristo; quanto 
à vida, temos a maravilhosa esperança da vida 
eterna em Jesus Cristo; quanto ao céu, temos 
a gloriosa esperança da volta de 
Cristo, levando-nos às régias 
mansões celestiais! 

Nossa esperança se 
concretiza em Cristo!

Ele é a razão e a consumação da 
esperança em nós!Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar 



#notícias gerais
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Bodas de Ouro
 O querido casal Rosângela Porto 
(Rosa) e Presb. Dário Queiroz Porto 
completou 50 anos de vida a dois 
abençoada  e feliz, na presença de Deus e da 
família, ontem, dia 27 de fevereiro de 2021. 
Parabéns aos filhos Flávio e Gisele! "O 
sentimento que nos une é infinito, nada 
poderá modificá-lo. As muitas águas não 
poderiam apagar o amor, nem os rios 
caudalosos afogá-lo." Que o amor redobre e 
a felicidade se multiplique na vida do casal.

Mulher Presbiteriana de 2021
 A SAF Rio homenagea a mulher 
presbiteriana  de 2021, Cleri Marques dos 
Santos, uma dama cristã consagrada ao 
Senhor, que vive para amá-lo e servi-lo com 
fidelidade e alegria! Que as bênçãos divinas 
sejam abundantes na sua vida e na de sua 
família!  Distinção e honra justas e 
merecidas! "A mulher foi a última junto à 
cruz de Cristo e a primeira junto ao seu 
sepulcro." (Beatrice Mann)

Em tempo de Esperança e Crescimento, as 
programações “Coração, Verso e Prosa” e 
“Vida e Fé” estarão de volta!
 Coração, Verso e Prosa, na 
próxima terça-feira, dia 02 de março, às 18 
horas, com o Rev. Renato Porpino.
 Vida e Fé, na próxima quinta-feira, 
dia 04 de março, às 20 horas, Equipe 
Ministerial e pastores convidados.
Esteja atento. Ligue-se e participe juntamente 
com as suas famílias, divulgue para os 
parentes e amigos. Agende no seu coração!

O Dízimo antes da Lei
“E de tudo lhe deu Abrão o dízimo” 

(Gn 14.18-20) 
 O texto ressalta a fidelidade de 
Abrão, antes da Lei, na entrega do dízimo a 
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do 
Deus Altíssimo. O dízimo corresponde a 
10% por cento de toda a renda. O dízimo 
expressa fidelidade a Deus; evidencia amor 
ao Senhor  e  a  sua causa;  mostra 
reconhecimento e gratidão ao Jeová Jireh, o 
Deus da provisão, pelas bênçãos recebidas. 
 Melquisedeque é um tipo de 
Cr is to  e  o  seu Sacerdócio es tava 
relacionado a Cristo: “Para o qual também 
Abraão separou o d íz imo de tudo 
(primeiramente se interpreta rei de justiça, 
depois também é rei de Salém, ou seja, rei 
de paz; sem pai, sem mãe, sem genealogia; 
que não teve princípio de dias, nem fim de 
existência, entretanto, feito semelhante ao 
Filho de Deus), permanece sacerdote 
perpetuamente.” (Hb 7.2 – 3). “Porquanto 
se testifica: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque.” (Hb 
7.17).
 Em Cristo, como sacerdote 
imutável, como filhos espirituais de Abraão, 
sob a graça, devemos trazer nossos dízimos 
e consagrá-los ao Senhor para o sustento e 
manutenção de sua casa. (Igreja e Obra). 
Seja fiel nos dízimos; seja grato nas 
ofertas!” 



Amados Irmãos e Irmãs:
Estamos juntos! Graças a Deus! Nossos encontros na EBD virtual  

continuam a “examinar as Escrituras, pois nelas temos a vida eterna e são elas 
mesmas que testificam de Jesus”.

 Estamos nos reunindo de maneira virtual e, assim que o Senhor permitir, juntos 
em nossas Classes aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Caso não tenha participado 
das Classes virtuais no ano passado, convidamos você para participar neste ano, pois 
temos tido encontros super edificantes. Também convidamos aqueles que participaram, 
que tragam mais pessoas para aprendermos juntos.  Nos vemos domingo que vem, até lá.

Superintendência da EBD

Diretorias Eleitas e Nomeações para o 
Ano Eclesiástico de 2021:
4. Mentores Espirituais
ECCC: Mentor: Rev. Renato Lopes 
Porpino e Luana Moreira Porpino
Mentor – Adjunto: Rev. Isaías Cavalcanti 
da Silva e Adriana Maia Ferreira da Silva
SAF: Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
UMP: Lic. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim
UPA: Mis. Leninha Maia
OÁSIS: Rev. André Luis Albuquerque
UCP:  Mis. Leninha Maia

5. Diretoria da SAF
Presidente: Adriana Maia
Vice-Presidente: Carmem Lúcia Pinho 
Gomes
1ª Secretária: Rosane Nalbones
2ª Secretária: Rosibeti Souza Ribeiro
Procuradora: Elenir Avillez do Amaral

6. Diretoria da UPH
Presidente: Diác. Adeclen Garcia dos 
Santos
Vice-Presidente: Diác. Willians Araújo
1º Secretário: César Roberto Feitosa
2º Secretário: Sílvio de Souza Corrêa
Procurador: Diác. Mário Sérgio da Costa

Enquanto não for possível 
nos vermos face-a-face, continuaremos em 

comunhão e estudo pela telinha.



Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na próxima segunda-feira, 
dia 01/03/2021, às 20h, a Junta Diaconal estará se 
reunindo de forma on-line pelo aplicativo ZOOM. 
O link (ID da reunião) será disponibilizado no 
grupo de WhatsApp Junta Diaconal.

Campanha de Ajuda a Manaus – A Junta 
Diaconal entrou em contato com a Igreja 
Presbiteriana de Manaus, que está coordenando 
uma ajuda local, e recebeu a informação de que ao 
menos 1.500 famílias necessitam de ajuda de 
subsistência neste momento. 
 Você pode ajudar primeiramente 
intercedendo por nossos irmãos, clamando pelo 
livramento e sustento do Senhor.
 Atualmente, temos a campanha contínua 
“De Mãe para Filhos”, cujos recursos arrecadados 
permitiram realizar até agora 5 Ações Sociais. 
Como extensão desta campanha você pode 
também contribuir financeiramente, ofertando o 
valor que o Senhor colocar em seu coração. 
 Como referência, cada cesta básica tem 
o custo de R$ 61,00, e nossa meta inicial é 
entregar 300 (trezentas) cestas básicas; 100 cestas 
básicas já foram entregues e, conforme 
recebermos mais ofertas, vamos realizar novas 
aquisições e entregas de cestas básicas para a 
Igreja Presbiteriana de Manaus, que fará a 
distribuição às famílias carentes. Pedimos que 

identifique sua doação para 
essa campanha com o final 
dezenove centavos,  por 
exemplo para doar R$ 100,00, 
deposite R$ 100,19.

Protocolo Covid 19  - 
Assumimos novas atribuições durante a 
pandemia, visando a cada domingo visando o 
cumprimento das regras do protocolo Catedral 
Covid-19, definido por uma comissão de 
especialistas para que os membros e visitantes 
pudessem participar dos cultos presenciais de 
forma segura e responsável.
Reafirmamos nosso compromisso em cumprir 
com zelo e amor nossas atribuições, e em 
especial as recomendações de segurança 
relacionadas à  Covid 19, e contamos com a 
compreensão, apoio e respeito de nossa igreja 
em nossa missão.

Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 
irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, a 
Junta Diaconal se coloca à disposição para ajudar 
aqueles  que  porventura  precisem  de 
deslocamento para realizar compras ou outras 
necessidades. Pedimos que qualquer pedido 
nesse sentido seja direcionado para a diretoria da 
Junta Diaconal, que realizará o atendimento.

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

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Fique atenta para todas as programações 
da SAF. É tempo de orar!
Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 2/3, às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece 
a semana em oração.

Reunião de  Oração -  Terça-feira dia 3/3,  às 
9h, a SAF Rio se reúne para orar. Vamos buscar 
a presença  do Senhor, na Plataforma Zoom.  
Anote em sua agenda.

Reunião Plenária - Próxima 5ª feira, dia 4, às 
14h30min .  F ique  a t en ta .  I n í c io  das 
comemorações dos 156 anos da SAF.

Reuniões Departamentais -  Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pela plataforma 
Zoom ou app Whatsapp. Venha louvar ao 
Senhor, ouvir a Palavra e rever as amigas. Uma 
tarde edificante.

ECCC _ Encontro de Casais com Cristo

“Tudo posso naquele que me fortalece” 
(Filipenses 4:13)

XXIV RECCC – Nosso REENCONTRO DE 
CASAIS COM CRISTO ocorrerá nos dias 22, 23 
e 24 de outubro de 2021, no Hotel Atlântico 
Búzios. Ainda temos algumas vagas. Teremos 
uma mensagem especial com o Dr. Roberto 
Aylmer. Procure um dos membros de nossa 
diretoria e conheça as condições.

Reunião de abertura – Lembre-se que você 
tem um compromisso, no dia 09/03, às 20h, no 
templo da Catedral Presbiteriana do Rio de 
Janeiro. Depois de tantos meses, teremos 
nossa primeira reunião presencial! Vista seu 
melhor sorriso, e venha participar da nossa 
reunião de abertura de 2021! Será respeitado o 
protocolo de distanciamento social e 
higienização para a segurança de todos. O 
ECCC aguarda sua presença!

5 - Boletim Dominical 

Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



Aniversário de Bodas – Um do outro e os 
dois de Deus. Que alegria é encontrar uma 
pessoa para partilhar a vida! É momento de 
ag r adece r  pe l a  be l a  j o rnada ,  pe l as 
dificuldades, pelas vitórias, e, principalmente, 
pela presença do Senhor na vida a dois. Que 
vocês possam celebrar juntos esta data durante 
muitos anos, repletos de alegrias e conquistas! 
Parabéns pelo aniversário de casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens

No domingo passado tivemos nossa reunião 
devocional do mês de fevereiro, como acontece 
sempre aos terceiros domingos. Tivemos uma 
breve reflexão acerca da importância do culto 
doméstico, trazida pelo nosso vice-presidente, 
Will Araújo.

Nosso próximo encontro vai ser na semana que 
vem: Reunião de oração da UPH-Rio! Não 
perca! Para informações de acesso, procure a 
divulgação nas redes sociais (links abaixo).

Quer conhecer mais os trabalhos da UPH, nos 
encontre nas redes sociais:

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/11265147

44060436/
Telegram:
Canal: https://t.me/uphrio
Grupo: https://t.me/uph_rio

Movimento Oásis

Luto: O Movimento Oásis deseja aos amados 
Francisco, Leda, Talita e toda família Franco as 
bênçãos do consolo, vindo do Senhor, em razão 
do falecimento de sua amada filha Katia Franco. 
Agradecemos a Deus pela oportunidade de termos 
louvado ao Senhor, juntos no Coral Oásis. Deus os 
abençoe e os conforte.

Agradecimentos: O Movimento Oásis 
agradece a presença e a palavra abençoada do 
nosso mentor Reverendo Andre Luis, na 
devocional de fevereiro. Coração grato!!

Reunião de oração: Venha apresentar ao 
Senhor os seus pedidos de oração todos os 
dias às 20h pelo Whatsapp, em um dos grupos, 
Favoritos, Levitas, Oásis é Vida.
Participe!!! Acesso pelo tel 021 992147577.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Devocional: No dia 27 de fevereiro voltaremos 
com as nossas devocionais presenciais. Elas 
ocorrerão de acordo com os protocolos 
estabelecidos contra a Covid-19, de modo que 
tudo ocorra da maneira mais segura possível. 
Garanta sua vaga, ou por meio do aplicativo ou 
pelo telefone da catedral.

Para mais informações: Instagram (upa.rio), 
f a c e b o o k  ( U P A  -  R i o )  o u 
email( )diretoriaupario@gmail.com

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do 

Senhor, louvai o nome do Senhor."            
(Sl 113.1).

Mulheres: “Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre.” (Sl 113.2).

Homens: “Do nascimento do sol até ao 
ocaso, louvado seja o nome do Senhor.” 
(Sl 113.3).

Dirigente: “Excelso é o Senhor, acima de 
todas as nações, e a sua glória, acima dos 
céus ” (Sl 113.4)..

Todos: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao 
Senhor. Louvarei ao Senhor durante a 
minha vida; cantarei louvores ao meu 
Deus, enquanto eu viver.”  (Sl 146. 1-2).

18 HNC –“Deus dos Antigos”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO. 

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim de 
uns tempos trouxe Caim do fruto da terra 
uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, 
trouxe das primícias do seu rebanho e da 
gordura deste. Agradou-se o Senhor de 
Abel e de sua oferta; 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.” (Gn 4. 3-4; Hb 11.4)

49 HNC –“Sempre Vencendo.” 
1ª e 3ª Estrofes

Oração de Consagração 

Pastorais

Recepção de Membros 

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO. 

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.” (Is 38. 16, 17).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO.
  
Leitura Bíblica: Êx 2. 11-25 – Presb. João 
Bastos 

Coral Canuto Régis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



V – DEDICAÇÃO E ENVIO
 

212 HC –“Os Guerreiros se Preparam”.

1. Os guerreiros se preparam 
Para a grande luta.
É Jesus, o Capitão, 
Que avante os levará.
A mílicia dos remidos marcha impoluta;
Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,
Onde a luta se travar,
No lance imprevisto

Na frente m'encontrar.
Até que O possa ver na glória,

Se alegrando da vitória,
Onde Deus vai me coroar!

2. Dá-te pressa, não vaciles, 
Hoje Deus te chama
Para vires pelejar 
Ao lado do Senhor;
Entra na batalha onde 
Mais o fogo inflama,
E peleja contra o tentador!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

 “O Cristão pode encarar o dia de amanhã não apenas 
com resignação, mas com alegria. O dia seguinte, para o cristão, é mais 

um passo rumo à glória!” (Charles Spurgeon)



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Hosana
 
 I – ADORE  COM FERVOR 

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.” (Sl 111.2).

Dirigente: “Em suas obras há glória e 
majestade, e a sua justiça permanece para 
sempre.” (Sl 111.3).

Congregação: “Ele fez memoráveis as suas 
maravilhas; benigno e misericordioso é o 
Senhor.” (Sl 111.4).

Todos: “O temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria; revelam prudência todos os 
que o praticam. O seu louvor permanece 
para sempre.” (Sl 111.10).

Cântico: Aclame ao Senhor 

Meu Jesus, salvador, outro igual não há.
Todos os dias quero louvar 
As maravilhas de Teu amor!

Consolo, abrigo, Força e refúgio é o Senhor.
Com todo o meu ser, com tudo o que sou, 
Sempre te adorarei!

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos 
Poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome.

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos,    
Firmado estarei, sempre Te amarei.
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim!

Meu Jesus...

Aclame ao Senhor...    

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à 
casa  do  Tesouro ,  pa ra  que  ha ja 
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.” 
(Ml 3.10).

Cântico: Reina em Mim 

Sobre toda a terra Tu és o Rei.
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol!
Uma coisa só meu desejo é    
Vem reinar de novo em mim

Reina em mim com o Teu poder,
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo o que sou. 
Vem reinar em mim, Senhor!

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais



III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração, prova-me e 
conhece os meus pensamentos; vê se há 
em mim algum caminho mau e guia-me 
pelo caminho eterno.” (Sl 139.23-24)

Motivos de Oração

Cântico: Segurança 

Entrego a Ti a minha oração, 
Pois Tu És, Senhor,
Fonte de águas vivas que há em mim. 
És a minha esperança, eu descanso em Ti.  
Posso confiar que a vitória está por vir.

Seguro estou em Ti, 
Tu És o Deus de amor,
Não temerei o mal, 
Tu És o grande Eu sou.
Eu ergo minhas mãos, 
Preciso receber
Tua palavra, ó Deus, 
Que me fará vencer!

 Entrego a Ti a minha oração...

Seguro estou em Ti... 2x

Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer 3x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 2.14-26 – Presb. 
Johannes Gaiser

Cântico: Semelhante a Ti 
 
Senhor, eu quero mais Te conhecer.   
Senhor, eu quero mais Te entender .
A Tua face eu quero contemplar, 
Ouvir Tua voz e Te obedecer. 

Senhor, eu quero mais Te conhecer...    

Abra os meus olhos com a Tua luz.
Toca o meu coração com o Teu amor.
Dá-me entendimento da Tua palavra. 
Espírito vem inundar meu ser!

Eu quero ser semelhante a Ti .    
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!   2x

Senhor, eu quero mais Te conhecer...    

Abra os meus olhos com a Tua luz...

Eu quero ser semelhante a Ti... 2x
  
Enquanto eu Te adoro, Transforma-me!   3x

Transforma-me, Transforma-me   2x

Mensagem: Lic. Daniel Jardim
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V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Poder Para Salvar 

Todos necessitam de um amor perfeito,
Perdão e compaixão.
Todos necessitam de graça e esperança
De um Deus que salva.

Cristo move as montanhas 
E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Pra sempre, autor da salvação,
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu!

Me aceitas com meus medos, 
Falhas e temores, enches meu viver

A minha vida entrego pra seguir Teus passos, 
A Ti me rendo.

Cristo move as montanhas... 2x

Possa o mundo ver brilhar a luz, Cantamos    
Para a glória do Senhor Jesus!  2x

Cristo move as montanhas... 2x

Possa o mundo… 2x

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Calmo, Sereno e Tranquilo.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Bernardo Scabelo Silva Vasconcellos, Enzo Falqueto, Luca Falqueto, Lucio Mario da Silva 
Maia;

29 Fev: Ana Claudia Pereira de Araújo, André Luiz de Almeida Barbosa;
Seg 01: Débora Sales Dantas, Denise Corrêa de Sousa, Eliane de Oliveira Maia dos Santos, Isadora 

Abdo de Campos, Moacir Menezes da Fonseca, Rejane Costa Queiroz, Stefano Coutinho 
Stefanon; 

Ter 02: Alexander Maia Anchieta Júnior, Daniel do Nascimento Rocha Conceição, Kamilla Botelho 
Fusco, Marcelo de Miranda Ferraz, Maria Vilma Souza dos Santos, Raimundo Plácido Filho, 
Ranilton Marcos de Aquino, Severino Gomes da Silva, Thiago Luna de Oliveira, Yolanda Lima 
Lobo;

Qua 03: Alan Patrick Ribeiro Adan, Deorides Carvalho de Souza, Maria de Jesus Lauriano de Sousa, 
Rafael Angelo Batista da Silva, Sarah Gomes Cabral; 

Qui 04: Adalberto Rodrigues Guerra, Adriana de Sousa Dias Macedo, Ana Carolina Guarçoni, 
Arnaldo José Santa Cruz, Ednalda da Cruz Rodrigues,  Humberto Vitorino da Silva Pereira, 
Luceni Ribeiro Rodrigues, Luciana de Oliveira Martins, Marta Maria Carmo Bittencourt;

Sex 05: Ana Beatriz Oliveira Bruno Thedim, Ana Paula Leite Fernandes Caseira, Cleide Souza 
Gomes, Eduardo Gomes Cardoso, Juracy Adriana, Lorenzo Eller Irineu Calixto, Luiz Oscar 
Falqueto, Maria Helena Sathler Gripp, Thiago do Nascimento Rocha Conceição, Wanda Paulo de 
Souza;

Sab 06: Darlene Gomes da Costa, Isidro Page Fernandez, Jorge Luis Rodrigues da Silva, Luísa do 
Valle Espíndola, Maria Eduarda Cristina da Silva Gelme, Maurício Ricardo Pinho Gomes, Mirian 
de Souza Queiroz.

#de nascimento
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Seg 01: Quênia Baptista de Carvalho e José Carlos de Carvalho;
Qua 03: Diác. Sérgio Branco Pereira e Cilene Alves de Oliveira;
Qui 04: Marcos Leonardo de Mello Costa e Katia Leidens Tajra.

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

#de casamento
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Escala de Pregação

10h30min: 
Rev. Isaías Cavalcanti

 
19h: 

Lic. Daniel Jardim

Próximo Domingo ( 03.2021) - Equipe Especial de Recepção de 07.  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 3A - Culto das 10h30min: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Coelho, 
Amanda Casanova, Cátia Cunha, Samuel Coelho, Maria Luisa, Matheus Bimbi.

Sub Equipe 2B - Culto das 19h: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Gabriela Santos, 
Luiz Monteiro, Cláudia Rego, Ligia Jardim, Renan Jardim, Sandra Alves.

#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 Josué 1.8)

#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, Josué 1.8)

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Marcos 
Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão, Presb. Getro Cunha,  Rev. Juan Ramires, Jussara 
Trindade, Sidney Moraes, Rev. Evaldo Beranger, Rev. Roberto Brasileiro e família, 
Presbítero Assuero e família, Cristina e Délio (filha e genro de Lêda Franco). Rev. Nélio 
Quaresma, Diác. Charles Mattos.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil 

Seg 01: Atos 9. 1-9; 26. 1-18 – Na estrada de Damasco 
Ter 02: Provérbios 4. 5-19 – Procurando o tesouro
Qua 03: 2 Coríntios 1. 3-7 – Propósito na dor 
Qui 04: Mateus 14. 13-21 – Aqui conosco
Sex 05: Atos 1. 15-26 – Quando você não é escolhido
Sáb 06: Marcos 10. 17-31 – O retorno dos investimentos
Dom 07: 1 Reis 19. 9-13 – Fugindo dos ruídos extras

#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



#liderança
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Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Lopes Porpino 
Pastor Auxiliar: 
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva 
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
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, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
 Iaco Lobo de Souza, 
João Francisco Bastos 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
Luís Monteiro da Costa, 
Maurício Buraseska, 
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,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
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, 
Lucio 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.
-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
Jerson Costa Ferreira
--
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.



Infinito e Íntimo
Deus é transcendente, o que significa que Ele está acima, 

completamente diferente e independente de sua criação. Deus é infinito em 
todos os aspectos de seu ser e nunca muda. Deus não precisa, não depende e 
não deve nada. Ele é perfeito em todos os sentidos. Simplificando, Deus é Deus 
e nós não.

Mas Deus também é imanente. Deus sustenta, está envolvido e 
presente em sua criação. Ele impede que nossos corpos explodam, cultiva a 
grama que o gado come e está pessoalmente investido em seu mundo 
(Colossenses 1.17; Salmo 104.14, 24-30). Apesar de sermos pequenos e 
pecadores, Ele é amoroso, gentil, compassivo e bom.

Em nossos cultos, bem como em nossa relação pessoal com Deus, 
tendemos a oscilar entre sua transcendência e a imanência como um pêndulo. 
Às vezes, Deus parece muito distante e complexo. Outras vezes, Deus parece 
muito próximo e presente. É um desafio contínuo manter esses dois 
pensamentos sobre Deus juntos, mas é extremamente importante que o 
façamos.

Pois quando esquecemos que Deus é transcendente, achamos 
difícil e desnecessário temê-lo. Quando esquecemos que Deus é imanente, 
achamos difícil e desnecessário amá-lo. Mas Ele é ambos. E isso nos faz temê-
lo e amá-lo ainda mais.

A Bíblia não revela um Deus que às vezes é temível e às vezes 
acessível. Nem representa um Deus que às vezes é infinitamente exaltado acima 
de nós e, outras vezes, intimamente envolvido em nossos negócios. Ele é os 
dois simultaneamente.

A Escritura nunca se esquiva de descrever Deus de maneiras 
aparentemente contraditórias: Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para 
sempre, e cujo nome é santo: "Habito num lugar alto e santo, mas habito 
também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do 
humilde e novo alento ao coração do contrito." (Isaías 57.15)

Quando vemos o Evangelho à luz da transcendência de Deus - sua 
perfeição absoluta, conhecimento ilimitado, inescapável e compromisso eterno 
inabalável com a justiça - o Evangelho se torna indescritivelmente maior. E 
quando vemos a imanência de Deus, enxergamos um Deus de compaixão, 
misericórdia e bondade além de nossa capacidade de absorver. É realmente um 
amor que ultrapassa o conhecimento (Efésios 3.19).

E agora que Jesus e o Pai enviaram o Espírito Santo, Deus revela 
sua presença não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós (João 14.26; João 
15.26). O Deus que não conhece limites de tempo, espaço ou propriedades 
fixou residência em nossos corações (1 Reis 8.27; 1 Coríntios 6.19). Tudo isso é 
porque só Deus pode dizer: “Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, 
confins da terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro.”(Isaías 45.22).

Não existe ninguém como ele. Ele realmente pode salvar e salva. Ele 
é santidade e misericórdia, graça e verdade, soberano e servo, Deus e homem. 
Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos (Efésios 4.6). Que nossos 
pensamentos e adoração a Deus reflitam cada vez mais quem ele realmente é.
 

Texto adaptado do Pr. Bob Kauflin (desiring God)
Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais para 

mais detalhes de nossas programações!

Instagram: @umprio
Facebook: UMP-Rio

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Diác. Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Diác. Pedro Henrique Rodriguez

1ª Secretária:
Maria Luísa Miranda

2ª Secretária:
Amanda Casanova

Procurador:
Diác. Thiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



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. 

Favorecido: 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (CNPJ: 34.052.324/0001-95)

Bradesco: 
Agência 0473-1 
C/C nº 27694-4 

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C nº 31267

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro


