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Domingo: Culto Matutino 10h30min (Presencial e On-line).
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#editorialO Conceito de Vitória

 É necessário crescer. E o grande 

desafio para nós é o de crescermos em todas 

as áreas. E esse crescimento deve ser “em 

Cristo” (Ef. 4.15), ou seja, em amor, em 

verdade e em plena consciência de que a 

herança recebida no Senhor Jesus nos leva à 

vitória. 

Nessa perspectiva, precisamos falar 

um pouco sobre vitória. No dicionário Aurélio, 

encontramos vitória como sendo: “Ato ou 

efeito de vencer o inimigo ou competidor em 

uma guerra, batalha. Triunfo ou êxito brilhante 

em qualquer campo de ação. Bom êxito; 

sucesso; vantagem”.

No entanto, na Bíblia, vitória nem 

sempre é bom êxito, sucesso e vantagem aos 

olhos humanos. Os judeus esperavam um Rei 

conquistador que, por meio da força e das 

armas, os livraria do domínio romano. Jesus, 

porém, veio como Rei sem violência, sem 

armas... A sua vitória foi pelo amor. Em 

Marcos 8.35, Ele diz: "Quem quiser, pois, 

salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a 

vida por causa de mim e do evangelho salvá-

la-á". No Reino de Deus, nem sempre a vitória 

está ligada à vantagem. No Sermão do Monte, 

Jesus nos ensina algo maravilhoso e 

revolucionário: "Eu, porém, vos digo: não 

resistais ao perverso; mas, a qualquer que te 

ferir na face direita, volta-lhe também a outra; 

e, ao que quer demandar contigo e tirar-te a 

túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te 

obrigar a andar uma milha, vai com ele duas" 

(Mt. 5. 39ss).

Jesus ensinou aos seus discípulos 

que somente seriam grandes ao se tornarem 

servos (Mc 10.43-44) e que o caminho da 

exaltação é a humilhação (Mt 23.12). Tais 

ideias parecem contraditórias, porque vemos 

na perspectiva do mundo físico.

A verdade é que mesmo nas 

aparentes derrotas, somos mais que 

vencedores em Cristo. Pois, a nossa vitória 

não é circunstanciada a nada desse mundo. A 

nossa existência vitoriosa repousa na plena e 

gloriosa certeza de viver o hoje sem alienação, 

com todas as suas dores, agruras, dúvidas, 

quedas, levantadas... Compreendendo que, 

apesar disso tudo, em todas as circunstâncias, 

poderemos tirar os 

nossos olhos do 

imediato dolorido e 

n o s  g l o r i a r  n a 

e s p e r a n ç a  d a 

Glória de Deus, 

aquela que não 

confunde e que nos 

permite a certeza de 

q u e  t e r e m o s 

nossas lágrimas 

enxugadas pelo Pai 

na eternidade.  

Rev. Renato 
Porpino

Pastor Efetivo 
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#notícias gerais
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Parabéns, Letícia Boechat Jardim!
 Sua igreja não poderia deixar 
passar  a  opor tunidade de desejar 
felicidades a uma serva amada. Sua igreja a 
viu crescer, em todos os sentidos, e se 
alegra em ver você feliz e atuante. Bênçãos 
sem medidas estejam sobre sua vida e 
família. Feliz sempre! Comissão de 
Comemorações.

Férias Pastorais
 O Rev. Isaías Cavalcanti, pastor 
auxiliar da igreja, desfruta de um período de 
férias de 15 dias, retornando às atividades 
ministeriais dia 18 de março ore por ele e 
por sua família. 

Movimentação Funcional
 Seguem registros da equipe de 
trabalho em nossa igreja, para seu 
conhecimento e orações.
 Admissão: Em 11/02/2021, 
Matheus Nogueira Marques como Auxiliar 
Administrativo atuando diretamente na 
Gerência de Operações com o Diác. Charles 
Mattos dos Santos.
 Em 22/02/2021, Ana Luiza Melo 
dos Santos como Estagiária, vinculada à 
Secretaria da Igreja.
 Em 22/02/2021, Camille da 
Fonseca Rêgo e Bruno Freitas Santos, 
Jovens Aprendizes, contratados através do 
CIEE, na função de Auxiliar de Escritório, 
vinculados à Gerência Operacional.

O Gerente Operacional
 Charles Mattos dos Santos foi 
submetido a um processo cirúrgico e se 
encontra em recuperação podendo retornar 
às  a t iv idades normais  após o dia 
15/03/2021;

 O Encarregado de Serviços Gerais 
Rogério Luiz da Silva retorna das férias no 
dia 10/03/2021.

 O Porteiro Sérgio Pereira da Silva 
e s t á  a f a s t a d o  j u n t o  a o  I N S S  e m 
consequência de uma fratura no dorso do 
pé, desde o dia 06/10/2020. Tem perícia 
marcada para o dia 27/04/2021.

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

(Gn 14.18-20) 
 O dízimo corresponde a 10 por 
cento (10%) por cento de toda a renda. O 
dízimo expressa fidelidade à 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  sacerdóc io  es tava 
relacionado a Cristo: Hebreus 7. 2 – 3). 
“Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para 
s e m p r e ,  s e g u n d o  a  o r d e m  d e 
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!



Nomeações Eclesiásticos 
–
1.1 - Ministério de Educação Cristã. 
Ministro: Rev. Renato Lopes Porpino
V i c e - M i n i s t r o :  P r e s b .  D e n i l s o n 
Laurentino Sevilha
Membros: Rev. Isaías Cavalcanti
   Rev. André Luis Albuquerque
   Presb. Roberto Corrêa
   Presb. Dário Porto
   Presb. Iaco Lobo
   Presb. Johannes Gaiser
   Marlúcia Nery Stefansen
   Shirley Dias Coelho
   Viviane Cunha Santos 

11.1- Escola Bíblica Dominical. 
Adultos: Superintendente:  Presb. 
Denilson Sevilha

Vice- superintendentes: Diác. Mário 
Sergio Costa e Presb. Iaco Lobo.

Infância: Superintendente: Jaqueline 
Vinhosa de Souza
Vice-superintendente: Shirley Dias Coelho

11.3 – Culto Infantil:
Coordenadora: Rachel Dias Coelho 

11.4 – Berçário:
Coordenadora: Gabriela dos Santos Melo
Vice- Coordenadora: Luana Moreira Porpino 

11.5 – CTM – Centro de Treinamento 
Missionário
Diretor: Rev. Isaías Cavalcanti
Vice-Diretor: Rev. André Luis 
Albuquerque
Membro:    Presb. Iaco Lobo



Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira 
tivemos nossa abençoada Reunião Ordinária por 
videoconferência, com a participação efetiva de 23 
diáconos. Oportunidade de orar juntos, louvar, 
compartilhar a Palavra, e discutir importantes 
assuntos afetos à Junta Diaconal. Agradecemos a 
participação especial do Rev. André Albuquerque 
que nos abençoou com a reflexão bíblica, nos 
lembrando da importância do ofício diaconal no 
serviço social e no amor ao próximo. Que o 
Senhor renove em nossos corações o desejo de 
servir com integridade, simplicidade e gratidão.

Campanha de Mãe para Filhos – Como 
informado no último domingo, estamos 
encerrando neste momento as arrecadações desta 
campanha, visando relatar à Igreja as ações 
realizadas durante o ano de 2020 e no início de 
2021, apresentar prestação de contas. Louvamos 
ao Senhor por sua provisão e direção, sem a qual 
seria impossível alcançar os resultados que 
tivemos, e agradecemos a cada membro que com 
fé, visão e amor contribuiu com alegria, 
possibilitando que essa ajuda valiosa chegasse a 
centenas de lares em situação de risco. “Porque 
tive fome, e me destes de comer...” (Mt 25. 35a)

Covid 19 - As notícias sobre a evolução da 
Pandemia têm sido muitas, e ainda se tem muita 
controvérsia sobre informações da doença, formas 

de contágio e modos de 
p r o t e ç ã o .  C o n t u d o  a 
prevenção continua sendo 
com unanimidade a forma 
mais eficaz de se viver com 
segurança e responsabilidade. 
Nesse sentido, o Protocolo 
Catedra l  Covid-19  fo i 
implementado em nossa Igreja, possibilitando a 
realização dos Cultos Presenciais respeitando 
todas as normativas de segurança sanitária dos 
órgãos públicos de saúde. Nossa Igreja possui 
uma Comissão Especial que elaborou o protocolo 
e que se reúne regularmente para analisar o 
cenário e revisar o protocolo. Gestos de 
responsabilidade e de amor pela sua vida, mas 
que requerem de igual forma o seu compromisso 
e responsabilidade como cidadão e membro da 
Igreja, em utilizar a máscara em todo tempo na 
Igreja, em seguir as orientações da equipe de 
recepção, em não fazer aglomeração. 

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 
a t r a v é s  d o  n o s s o  e - m a i l  o f i c i a l : 
jd@catedralrio.org.br

#sociedades
e ministérios
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

É tempo de orar! Participe das reuniões de 
oração e conte as bênçãos recebidas.  

Perseverando  em Oração - A  Sinodal Rio 
de Janeiro se reúne  para orar. Segunda-feira,  
dia 8/3, às 8h, pela Plataforma Zoom.  Comece 
a semana em oração.

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

Fique atenta! Comemorações dos 123 anos 
da SAF. 1. Sábado dia 6 às 16h – Hino do Meu 
Coração – especial SAF. 2. Sábado dia 20 às 9h 
– aniversário da SAF. PARTICIPE!!!!

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 – Temos poucas vagas, mas 
ainda existe a oportunidade de participar do 
nosso REENCONTRO DE CASAIS COM 
CRISTO, que acontecerá no período de 22 a 24 
de outubro de 2021, no Hotel Atlântico Búzios. 
Dr. Roberto Aylmer trará uma palavra especial 
para nosso grupo. Procure a diretoria, conheça 
as condições, e faça sua inscrição.

Reunião de abertura – O ECCC tem a alegria 
de convidar para nossa primeira reunião 
presencial de 2021. Será no dia 09/03, terça-
feira, às 20h, no templo da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Venha 
compartilhar essa benção, e conhecer a 
programação deste ano. Sua presença é muito 
importante! O protocolo de distanciamento 
social e higienização serão respeitados para a 
segurança de todos.
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Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)



Aniversário de Bodas – Feliz aniversário de 
casamento! Que grandes bênçãos! Continuem 
fazendo parte dessa história de amor aos 
cuidados do Senhor! Que não faltem os sorrisos, 
os sonhos, a perseverança, o querer, o estar! 
Que não falte a cumplicidade, o carinho e o 
amor!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje temos reunião de oração. Não perca: será 
pelo Zoom, às 17h30min. Para mais informações, 
acesse um dos 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 

Devocional: Você não pode faltar!! Nossa 
devocional on-line será pelo aplicativo Zoom, 
no dia 14/03/21 as 16h30min. Teremos como 
preletor convidado o nosso licenciado Daniel 
Jardim e nos abençoando no louvor o músico 

Daniel Schmitt.

Venha receber estes presentes de amor, 
para honra e glória do Senhor!!!! Não 
esqueça, convide amigos, família, a todos, para 
este momento especial!! Até lá!! Acesso pelos 
grupos Oásis é vida. Favoritos e contato 021 
992147577.

Reunião de oração: Nos reunimos todos os 
dias às 20h pelo whatsapp nos grupos
Oásis é vida, favoritos, Levitas. Você poderá 
participar caso deseje, basta entrar em
contato com o tel 021 992147577.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

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

Para mais informações: Instagram (upa.rio), 
Facebook (UPA - Rio) ou email:
 diretoriaupario@gmail.com

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “E entoavam novo cântico, 

dizendo: Digno és de tomar o livro e de 
abrir-lhe os selos, porque foste morto e 
com o teu sangue compraste para Deus os 
que procedem de toda tribo, língua, povo e 
nação" (Ap 5.9).

Mulheres: “e para o nosso Deus os 
constituíste reino e sacerdotes; e reinarão 
sobre a terra.” (Ap 5.10).

Homens:  “Vi e ouvi uma voz de muitos anjos 
ao redor do trono, dos seres viventes e dos 
anciãos, cujo número era de milhões de 
milhões e milhares de milhares.”                 
(Ap 5.11).

 
Dirigente: “proclamando em grande voz: 

Digno é o Cordeiro que foi morto de 
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e 
força, e honra, e glória, e louvor.” (Ap 5.12)

Todos: “Então, ouvi que toda criatura que há 
no céu e sobre a terra, debaixo da terra e 
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava 
dizendo: Àquele que está sentado no trono 
e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a 
glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos.”  (Ap 5.13).

38 HNC –“Louvores sem Fim”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis 

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE 

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com os 
teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus 
celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.” (Pv 3.9-10)

Consagração de Vida e Bens ao Senhor

Cântico: “Oferta de Amor”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros  

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
  
Leitura Bíblica: Êx 3. 1-22 – Presb. Jorge 
Apocalypses

Coral Canuto Régis

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (I Co 11. 28-29).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – “FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”
 
Celebração da Ceia do Senhor 
Ministração do Pão 

Cântico: Vem Cear

Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná, 
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou, água em vinho 
transformou
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Ministração do Vinho:

Cântico: Cristo Levou sobre Si 

Cristo levou sobre Si 
As nossas dores,
Ele levou sobre Si 

As nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz 
Estava sobre Ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre Si 
As nossas maldições,  
Ele sofreu para que 
Tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou 
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.      

Jesus, Pão da Vida; 
Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, 
Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e Amor.

Jesus, Deus-Emanuel; 
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida, 
Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração, 
Recebe adoração!
Jesus, és digno de louvor!

V – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Ousado Amor 

Antes de eu falar, 
Tu cantavas sobre mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim
Antes de eu respirar, 
Sopraste Tua vida em mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh impressionante, infinito, 
Ousado amor de Deus

Oh, que deixa as noventa e 
Nove só pra me encontrar

Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, 
Mesmo assim se entregou
Oh impressionante, infinito, 

Ousado amor de Deus

Inimigo eu fui, 
Mas Teu amor lutou por mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim
Não tinha valor, 
Mas tudo pagou por mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh impressionante, infinito, 
Ousado amor de Deus...

Traz luz para as sombras, 
Escala montanhas pra me encontrar  4x
Derruba muralhas, 
Destrói as mentiras pra me encontrar

Oh Oh impressionante, infinito, 
Ousado amor de Deus...

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Aleluia! Cantai ao Senhor um 

novo cântico e o seu louvor, na assembleia 
dos santos." (Sl 149.1).

Congregação: “Regozije-se Israel no seu 
Criador, exultem no seu Rei os filhos de 
Sião.” (Sl 149. 2).

Dirigente: “Louvem-lhe o nome com flauta; 
cantem-lhe salmos com adufe e harpa.” 
(Sl 149.3).

Congregação: “Porque o Senhor se agrada 
do seu povo e de salvação adorna os 
humildes.” (Sl 149.4).

Todos: “Exultem de glória os santos, no seu 
leito cantem de júbilo. Nos seus lábios 
estejam os altos louvores de Deus, nas 
suas mãos, espada de dois gumes.”            
(Sl 149. 5-6).

Cântico: Pra Sempre 

O universo chora, o sol se apagou, 
Ali estava morto o Salvador 
Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, 
o peso do pecado Ele levou 

Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, 
em trevas encontrou o Filho
A guerra começou, a morte enfrentou, todo 
o poder das trevas vencido foi 

A terra estremeceu, o sepulcro se abriu
E nada vencerá Seu grande amor



Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou!
Ele venceu pra sempre!
Pra sempre exaltado 
É, pra sempre adorado 
É Pra sempre Ele vive, 
Ressuscitou, ressuscitou 

A terra estremeceu o sepulcro se abriu... 
Nada vencerá seu grande amor
Ó morte, onde estás? 
O Rei ressuscitou!...
Pra sempre exaltado 
É, pra sempre adorado É...    

Cantamos aleluia, Cantamos aleluia   
Cantamos aleluia, O cordeiro venceu 

Pra sempre exaltado é, 
Pra sempre adorado É... 2x

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor.” (Mt 25. 20-21).

HNC 117 - Firme nas Promessas

1. Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador!
Fico, pelos séculos do seu amor, 
Firme nas promessas de Jesus!

Firme, firme, 
Firme nas promessas de Jesus meu Mestre!

Firme, firme, 
Sim, firme nas promessas de Jesus!

2. Firme nas promessas, hei de trabalhar,
Tendo o Verbo eterno sempre a me amparar!
Mesmo em tempestade vou sem vacilar, 
Firme nas promessas de Jesus!

Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Nossa alma espera no 
Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o 
nosso coração se alegra, pois confiamos 
no seu santo nome. Seja sobre nós, 
Senhor, a tua misericórdia, como de ti 
esperamos.” (Sl 33. 20-22)

Motivos de Oração

Cântico: Te Louvarei

Perto quero estar, 
Junto a teus pés 
Pois prazer maior não há, 
Que me render e Te adorar

Tudo o que há em mim, 
Quero te ofertar
Mas ainda é pouco eu Se, 
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo, 
Teu amigo me tornei
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Te louvarei , Não importam as 
circunstâncias   

Adorarei, Somente a Ti, Jesus

Perto quero estar…

Não sou apenas servo, 
Teu amigo me tornei

Te louvarei 2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 2. 37-47 – Presb. 
Luís Alberto Santos

Cântico: Digno é o Senhor 

Graças eu Te dou, pai      
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor que me comprou
Ungido do Senhor

Pelos cravos em Tuas mãos, 
Graças eu Te dou, oh meu Senhor 
Lavou minha mente e coração, 
Me deu perdão
Restaurou minha comunhão 

Digno é o Senhor, 
Sobre o trono está    
Soberano Criador, 
Vou sempre Te adorar

Elevo minhas mãos 
Ao Cristo que venceu, 

Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor

Pelos cravos em Tuas mãos, 
Graças eu Te dou, oh meu Senhor 
Lavou minha mente e coração, me deu 
perdão, Restaurou minha comunhão 

Digno é o Senhor...

Elevo minhas mãos...

Mas ressuscitou, Digno é o Senhor  4x

Mensagem: Lic. Daniel Jardim

V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Teu Amor Não Falha 

Nada vai me separar, 
Mesmo se eu me abalar     
Teu amor não falha

Mesmo sem merecer,
Tua graça se derrama sobre mim
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre, 
Teu amor não muda          
Se o choro dura uma noite 
A alegria vem pela manhã  

Se o mar se enfurecer 
Eu não tenho o que temer
Porque eu sei que me amas, 
Teu amor não falha



Se o vento é forte e profundo o mar
Tua presença vem me amparar
Teu amor não falha

Difícil é o caminhar
Nunca pensei que eu fosse alcançar
Teu amor não falha

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Tu fazes que tudo coopere para o meu bem   
x4  

Tu és o mesmo pra sempre...   x2

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 

Poslúdio: Ele Continua Sendo Bom 

Um dia a gente aprende a confiar em um 
Deus que faz milagres

Que ouve a nossa oração, 
Que se faz presente aqui

Um dia a gente aprende a dar 
Um passo só de cada vez
Mas sem duvidar, mas sem duvidar

Que Ele continua sendo bom...   2x

Então chega o dia de viver 
Tudo que se aprendeu
E a enxergar até 
O que não se pode ver

Chega o dia de entender, 
Até ouvir um "não" de Deus
Mas sem duvidar, mas sem duvidar

Que Ele continua sendo bom...   4x     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões



#aniversariantes da semana

Hoje: Beatriz Vieira Amorim, Dulcinea Leite de Lima, Elaine Ribeiro Gomes da Silva, 

Tereza Cristina Barreto Martinello, Venize de Miranda Gomes Cabral;

Seg 08: Diác.Albino de Amorim Leite, Ana Clara Pinto de Apocalypses Cordeiro, 

Cleantho Fialho Viana, Elias Santos Silva, Ignacio Cezario da Paz Junior, Marcio 

Tavares Retamero da Silva, Mariá da Conceição da Silva Porto, Diác. Miguel 

Cândido da Costa Júnior, Pedro Aurélio Trece Almeida, Rebeca Martins de Lima, 

Thaynara Botelho Cabral;

Ter 09: Alice Franssen da Costa, Antonio dos Santos Penna, Fatima Martins da 

Silva,Martiniana Limasantiago, Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho, Thales 

Bastos Mattos dos Santos;  

Qua 10: Angela Leite Fernandes Caseira, George Eike Espirito Santo P. Souza Filardi, 

Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de Souza, Rosane Perez Faillace; 

Qui 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, Gisselle 

de Carvalho França Buraseska, Haydira de Cassia Serra de Melo Reis, Luana 

Brandão da Cunha, Maria Luiza Seixas Moreira, Théo Luiz de Mattos Couto de 

Souza, Victor Leadebal Freitas.   

Sex 12: Carlos Roberto de Mendonça Rizzo, Gustavo Miranda de Freitas, Lauriane 

Marinho Candeco, Neíde Neves de Campos, Renata Rodrigues Pinto Falqueto;

Sáb 13: Marcos Antonio do Rosário Cordeiro, Maria da Penha de Mendonça.

#de nascimento
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Hoje: Presb. Helio Boechat Leite e Joana Martins Pimentel Boechat;
Qua 10: Diác. João Henrique Gomes e Rejane Costa Queiroz, André Luiz de 

Almeida Barbosa e Carla Elizama Coelho de Oliveira Barbosa;
Qui 11: Diác. Sergio de Oliveira e Evodia Ribeiro de Oliveira, Ricardo Augusto 

Magalhães da Cunha e  Ada Alves de Souza da Cunha;
Sex 12: Presb. Luís Monteiro da Costa e Maria de Jesus Barros Monteiro;

Sáb 13: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Aparicio Ribeiro de Souza.

"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. Renato Porpino

 
19h: 

Lic. Daniel Jardim

Próximo Domingo ( 03.2021) - Equipe Especial de Recepção de 14.  
Retorno aos Cultos Presenciais

Sub Equipe 1A - Culto das 10h30min: Filipe Agum, João Márcio, Jorge 
Gorne, José Vinicius, Marcelo Castro,Pedro Henrique, Leonardo, Newton, 
Cecilia, Adrizia Muniz, Aline Gomes, Hannah, Victor Mota.

Sub Equipe 1B - Culto das 19h: Filipe Agum, João Márcio, Jorge Gorne, 
José Vinicius, Marcelo Castro, Pedro Henrique, Leonardo, Valéria Gorne, 
Beatriz Gorne, Bruno Trovão, Isabelle, Roberto Marinho, Viviane Mattos, 
Ester Trindade.

#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: 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. Moíses Rocha, 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 08: Isaías 40. 10,11 – Suave, mas poderoso 
Ter 09: Deutoronômio 10. 12-19 – Acolhendo estrangeiros
Qua 10:  Lucas 19. 1-10 – A maior missão de resgate 
Qui 11: Isaías 43. 25; 44. 21-23 – Afastados
Sex 12: Provérbios 16. 1-3, 9 – Espere atrasos
Sáb 13: Hebreus 2. 9-18 – Sem-teto por opção 
Dom 14: Gênesis 29. 31-35 – Vida além da comparação

#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, 
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.



O banco completo
Eu não tive o privilégio de crescer em um lar cristão. Sim, considero isso um 

privilégio (e dos grandes). Não me entenda mal, sou muito grata pela família que o Senhor 
me deu; fui - e ainda sou - imensamente amada por todos eles. Mas confesso que já perdi a 
conta de quantas vezes fixei meu olhar em famílias inteiras que, juntas, adoravam a Deus 
aqui em nossa igreja. Avós, filhos, netos; todos juntos louvando ao Senhor. Vamos 
combinar, isso é lindo demais! Ouso dizer que essa emoção que sinto hoje ao observar 
essas cenas é bem semelhante à que o Apóstolo Paulo vivenciou ao conhecer as mulheres 
da família de Timóteo.  Eunice e Lóide (respectivamente, mãe e avó daquele jovem pastor) 
eram judias e se converteram ao cristianismo, tendo Timóteo desfrutado do privilégio de 
ter sido criado em uma casa em que o maior alicerce é a fé verdadeira no Senhor. Vale 
ressaltar que, ao citar Eunice e Lóide, o Apóstolo Paulo ressalta que o seu transbordar de 
alegria ao lembrar de Timóteo e das mulheres de sua família se fundava na lembrança de 
uma fé sem fingimento ( ). Aquela família vivenciava genuinamente o amor 2 Timóteo 1:4,5
de Deus, já que as mulheres daquela casa souberam ali cultivar uma fé sincera e que foi 
passada por elas à geração familiar seguinte. Sentiram falta de alguém nessa história? 
Sim, o pai de Timóteo sequer foi citado por Paulo. Com um pai grego e não temente a Deus, 
Timóteo não teve em seu pai um sacerdote de seu lar.  Mas Eunice e Lóide não ficaram 
inertes em lamentos por não terem um homem piedoso em sua casa, nem terceirizaram o 
cultivo da fé em sua família aos sacerdotes nos templos. Pelo contrário, entenderam que 
pregar o Evangelho para Timóteo era papel delas, abraçaram a tarefa e não desanimaram. 
Elas entenderam o valor da graça que operou em suas vidas quando da conversão, e 
Timóteo pôde crescer em um lar que transbordava o amor de Jesus Cristo.

Arrisco afirmar que Eunice e Lóide oravam muito pela vida do pai de 
Timóteo, a fim de que ele também fosse alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Assim 
como elas, nós, mulheres dos tempos de hoje, queremos que nossos maridos e pais de 
nossos filhos sejam também os líderes espirituais de nossas casas; queremos irmãos e 
filhos que amem a Palavra de Deus. Mas fato é que nem sempre é assim. Cabe a nós 
entendermos nosso papel de santificação de nossas casas e abraçar a missão que o 
Senhor nos confiou, agindo em prol de nossas famílias. Quanto à capacidade, não temos 
mesmo; mas, qual pobre pecador tem? Seja homem ou mulher, quando o assunto é pregar 
o Evangelho, nós apenas precisamos descansar no privilégio que é saber que a graça do 
Senhor fará por meio de nós o trabalho que for preciso ser feito.  

Neste 8 de março, gostaria de agradecer ao nosso Deus por ter a 
oportunidade de conviver tantas mulheres em nossa igreja que entenderam e não 
declinaram dessa tarefa. São Lóides e Eunices deste tempo, que me inspiram e com as 
quais eu também compartilho essa missão de santificação dos nossos familiares. A maior 
herança que podemos deixar aqui na Terra não pode ser contada em bens ou em moedas; 
ela está em um legado de fé compartilhado entre as pessoas que amamos e que 
aprenderam sobre uma vida com Deus por meio da graça do Senhor que opera em nós.

É, eu não nasci em um lar cristão. Minha família ainda não está sentada 
comigo nos bancos desta igreja louvando e adorando a Deus a cada domingo. Entendo que 
eles também não tiveram esse privilégio em suas próprias famílias. Mas, pela graça de 
Deus, esse ciclo foi rompido. Meus futuros filhos saberão o que é viver nos caminhos do 
Senhor. E glória a Deus por isso!

Assim, um dia, em nome de Jesus, poderei sentir a mesma emoção que sinto 
hoje ao olhar ao meu redor nesta igreja. Neste dia, renderei graças ao Senhor porque 
poderei desfrutar do privilégio de olhar para o lado e ali ver a minha família. Não haverá 
mais um banco com lugares vazios. Neste 7 de março, é isso que desejo para nós: uma fé 
forte e sem fingimento, confiando na graça do Senhor para a pregação do Evangelho em 
nossas casas a fim de que, um dia, em nome de Jesus, todas possamos dar glória a Deus 
por estarmos apertadas em nossos bancos porque, finalmente, olharemos para o lado e 
veremos que eles estarão completos.

Maria Luisa Miranda
-----
Fique de olho nas nossas programações! O culto jovem presencial está rolando a cada 

15 dias. Fiquem ligados no canal do Youtube e também nas nossas redes sociais 
(@umprio) para mais detalhes!

Live Solidária: A live solidária foi uma benção! Com as doações arrecadadas, vamos 
conseguir sustentar as necessidades do asilo por mais 4 meses. Agradecemos a todos 
que acompanharam esse momento tão especial!!

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