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#editorialO Mandamento da Alegria!
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“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez 
digo: Alegrai-vos.” (Fp 4.4)

 Aurélio Buarque de Holanda define 
alegria como “Qualidade de alegre; estado ou 
condição de alegre; sentimento de felicidade, de 
contentamento, satisfação, júbilo; tudo quanto 
alegra, contenta, jubila, exulta.”
 Esta é a alegria natural, motivada por 
algum acontecimento ou disposição emocional. 
O Apóstolo Paulo fala de uma alegria 
“sobrenatural”, profunda, plena e duradoura. 
Uma alegria que vem do céu, se desenvolve na 
terra, no coração dos eleitos, e, na consumação 
dos séculos, retornará ao céu, no coração dos 
eleitos glorificados!
 Há uma determinação divina: 
“Alegrai-vos…” Sob a inspiração do Espírito 
Santo, o Apóstolo Paulo, consciente e seguro, 
transmite uma ordem divina. Não é uma opção, é 
uma exigência divina. Esta alegria não é 
autogerada. Este sentimento é gerado pelo 
Espírito Santo que habita no eleito, nos filhos de 
Deus!
 Não é uma simples emoção. É um 
sentimento de satisfação e regozijo que o 
Espírito Santo, que controla e guia o espírito 
humano, inocula no espírito dos salvos. A 
alegria espiritual é inexplicável!  
 É uma atitude constante:  “Sempre.”
 Esta alegria é contínua e continuada. 
Ela se manifesta no "sempre" da existência, seja 
noite ou dia, inverno ou verão, dia após dia, ano 
após ano, até ao crepúsculo da vida! É uma 
alegria incircunstancial que vai além da doença, 
da dor, dos problemas, do luto. É uma alegria 
sobrenatural que transcende à compreensão 
humana. 
 Tem procedência Espíritual: ”No 
Senhor.” 
 A alegria vem de Deus e se realiza no 
Senhor. É o Deus da alegria que enche o nosso 

coração de regozijo, de júbilo, de contentamento 
e de satisfação. A palavra afirma: “Porque a 
alegria do Senhor é a vossa força.” (Ne 8.10). O 
apóstolo Paulo declara: “Porque o reino de Deus 
não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e 
alegria no Espírito Santo.”  (Rm 14.17)
 A alegria que enche o coração dos 
crentes no tempo “hoje”, será eternizada no 
“amanhã” de Deus, na Glória Celestial!

“Alegria é viver feliz,
Sem importar qual a situação.
Se honrado, ou se humilhado,
Em escassez ou fartura de pão.
Alegria é poder pedir
Ao Deus bendito pelo meu irmão
É viver no mesmo sentimento
De afeto e de consolação.

Alegria é saber que Deus,
Segundo a Sua glória e riqueza,
Vai suprir nossas necessidades 
Com certeza.
Alegria é tudo perder,
Sem perder nada do amor de Deus.
Ter de Cristo o conhecimento 
Nos caminhos seus.

Alegria (alegria, alegria)
Alegria (todo dia, todo dia)
Essa alegria no Senhor 
Nunca vai acabar.
Alegria (alegria, alegria)
Alegria (todo dia, todo dia)
Ele nos faz tanto o querer 

Como o realizar.”

Alegre-se no Senhor!
Rev. Isaías Cavalcanti

Pastor Auxiliar 



#notícias gerais

Projeto Gratidão 
 O  Min is té r io   de  Missões  
apresenta mais um projeto para juntos 
levarmos o amor de Deus. Enfrentamos dias 
difíceis e muitos profissionais da área de 
saúde estão à frente desta guerra contra o 
coronavírus. Muitos tiveram que se 
distanciar de suas famílias para cuidar de 
outras. A entrega tem sido grande daqueles 
que acreditam que suas profissões podem 
ajudar o próximo.
 Por isso, queremos como Igreja 
agradecer aos médicos, enfermeiros e 
plantonistas que trabalham em hospitais no 
centro da cidade e que estão lidando 
diretamente com a pandemia. Vamos 
presenteá-los com um kit contendo a Palavra 
de Deus, livro,  bolo, caneca, carta do pastor 
e de membros da Igreja que queiram se 
envolver.  É  só escrever  uma carta 
agradecendo e enviar para o watshapp 21-
99500-9778 que vamos imprimir e colocar 
no kit. Se você também quiser ajudar 
financeiramente, é  só  depositar na conta da 
Igreja com o final 0,20. Ministério de 
Missões da Catedral  evangelizando com 
você.

Ecos da Catedral 
Tema do Ano de 2021 - Ano da Viva 

Esperança. 
 Contamos com a sua oração e a 
sua participação. As reuniões dos ECOS 
acontecem todos os dias da semana. Entre 
em contato conosco pelo tel. 98193.9584 
ou por e-mail:

ecos@catedralrio.org.br 
 Participe de uma de nossas 
reuniões. Você será abençoado!

Batismos Infantis
 Antônia Boechat Jardim, 
nascida em 30/08/2020, filha de Daniel 
Gonçalves Polo Jardim e Letícia Pimentel 
Boechat Jardim, será consagrada ao 
Senhor, hoje, através do Batismo Infantil. 
Os pais reconhecem que a pequena Antônia 
é herança bendita do Senhor e prometem 
criá-la e educá-la conforme o ensino das 
Sagradas Escrituras. Parabéns aos pais e 
avós!

 Rafael Jardim D'Assunção, 
nascido em 26/09/2020, filho de João 
Paulo Guimarães D'Assunção e Débora 
Jardim D'Assunção, será consagrado ao 
Senhor, hoje, atráves do batismo Infantil. Os 
pais o receberam como herança bendita, o 
dedicam ao Senhor e prometem criá-lo e 
educá-lo conforme o ensino da Palavra de 
Deus! Parabéns aos pais e aos avós! 

José de Castro Quintaes, Chamado à 
casa do Pai Celestial 
 Aos 90 anos, nosso estimado 
irmão foi convocado à presença de Deus, a 
quem amou e serviu com fidelidade e 
dedicação.  Quintaes era  advogado 
aposentado e cantava no coral Canuto Regis 
há décadas. Deixa profunda saudade no 
coração da esposa Eva Pinto Quintaes, dos 
filhos, netos e bisneto. Faleceu no dia 
06/04/2021 e a cerimônia da esperança 
cristã aconteceu no dia 7 de abril de 2021, 
no cemitério Jardim da Saudade – em 
Sulacap, oficiada pelo Rev. Isaías Cavalcanti 
e Rev. André Albuquerque. Que o Senhor 
console e conforte a família enlutada! 
“Combati o bom combate, completei a 
carreira, guardei a fé.” (2 Tm 4.7)



#notícias gerais

 Você ama a Palavra de Deus? Quer aprender mais?  Quer fazer parte da Família 
Catedral, sendo membro?

   Veja abaixo nossas dicas:

Para se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, 
nossa querida Catedral.

 Faça parte da CLASSE CATECÚMENOS (Novos membros)! 
 Todos os Domingos, às 9h pelo Zoom.

Classe de Estudo Bíblico LOGOS. 
Se você está interessado em aprender sobre as Verdades da 

Fé Cristã, venha participar da nossa classe. Todas as 2ªs-feiras, 
no horário das 20h30min. Para entrar no grupo de whatsapp, 

participar das aulas, receber os estudos bíblicos e lições basta 
clicar no link: https://chat.whatsapp.com/

DDPfup6GKG9AZNYDGdSfH3 

CLASSE DO TEMPLO
On-line, pela plataforma Zoom, com o Tema "Aprendendo a 

andar no Espírito Santo – Um importante e vital ensino para os 
últimos Dias”, que será o Tema introdutório do Tema seguinte, 

que será “A Esperança e a Redenção Final do Crente - Estudo do 
Livro do Apocalipse para os Últimos Dias”... Todo Domingo ás 09h

Link para acesso a Sala de Aula Virtual: https://zoom.us/j/93429502224

É possível estudar a Palavra de Deus e ainda aprimorar seu conhecimento 
do idioma inglês. Temos a CLASSE JOHN KNOX, que está 
estudando as Verdades Essenciais da Fé Cristã em inglês/ 

Português.

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Se quiserem saber mais detalhes, entrem em contato. Tel: (21) 3916-3850 ou (21) 2262-2330
Email: Superintendência da EBDebd@catedralrio.org.br | 



Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira 
tivemos nossa abençoada Reunião Ordinária por 
videoconferência:  foram momentos muito 
agradáveis, e mais uma oportunidade de estarmos 
juntos. Recebemos o Rev. Carlos Júnior, da Igreja 
Presbiteriana da Praia da Bica, que trouxe uma 
palavra de ânimo aos nossos corações: "Não 
podemos esquecer a necessidade de mantermos 
suprido o pão aos necessitados", e "Somente o 
Senhor nos traz força para seguir na Obra". Que o 
Senhor renove em nossos corações o chamado, o 
amor ao próximo e a alegria em servir.

Protocolo COVID-19 - O protocolo foi definido por 
uma comissão de especialistas para que os 
membros e visitantes possam participar dos cultos 
presenciais e demais programações da Igreja de 
forma segura e responsável. Cabe à Junta Diaconal 
a manutenção da ordem no Templo e o 
cumprimento de todos os procedimentos de 
segurança pelo COVID-19, e isto com todo zelo e 
amor pela sua vida. Contamos com a compreensão, 
apoio e respeito de nossa igreja no cumprimento de 
nossa missão. Lembrando que o uso de máscara 
cobrindo boca e nariz é obrigatório durante todo o 
culto!

De Mãe para Filhos - Esta campanha de amor ao 

p r ó x i m o  e n c e r r o u  a s 
arrecadações no mês passado, 
porém mais uma vez fomos 
surpreendidos com a graça do 
Nosso Deus, que providenciou 
um saldo de últimas doações 
que pôde proporcionar mais 
uma ação social, realizada na 
semana passada com a compra de cestas básicas e 
material de limpeza e higiene, a montagem dos kits, 
e a entrega das doações às Igrejas filhas. Cento e 
quarenta famílias foram alcançadas com o Amor do 
Senhor materializado em alimentos e itens de 
higiene e limpeza. Louvamos ao Senhor pelo 
coração doador de sua Igreja, que se importa com o 
próximo não apenas com palavras, mas gestos de 
generosidade e amor.

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Femina

Depto Maria Reis –reunião dia 15, às14h , pelo 
Zoom. Você está convidada a participar.

Depto Ruth Pinho – reunião dia 17, às 15h, pelo 
Zoom. Participe e convide outras pessoas.

#sociedades
e ministérios
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Depto Dorcas – reunião dia 18, às 16h30min, 
pelo Zoom. Participe!

Live Missionária - dia 17, às 9h30min, pelo 
Zoom. Anote em sua agenda  e participe.

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

Reunião de  Oração - Toda terça-feira, às 9h, a 
SAF Rio se reúne para orar. Vamos buscar a 
presença  do Senhor, na Plataforma Zoom.  
Participe!

Reuniões Departamentais - Veja com sua 
coordenadora o dia da reunião do seu deptº e 
participe. Reuniões feitas pela plataforma Zoom. 
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 para o 
REENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, que 
acontecerá no Hotel Atlântico Búzios, nos dias 
22, 23 e 24 de outubro 2021. Nosso preletor 
será o Dr. Roberto Aylmer que nos abençoará 
com uma mensagem especial para a edificação 
de nossas famílias. Para maiores informações, 
procure a Diretoria.

Reunião Virtual – Lembre-se que na terça-feira, 
dia 13/04, às 20h, teremos reunião “FAMÍLIA 
COM PROPÓSITO”, será de forma virtual pelo 
aplicativo ZOOM. Será uma bênção! Você não 
pode perder! Contamos com sua participação.

Fraldas na janela - Nossos corações se enchem 
de alegria e gratidão pelo nascimento da 
Manuela, em 30/03, neta dos encontreiros 
Cristiane e Jorge Côrrea, Jussara e Leandro 
Trindade! Parabéns por este presente de Deus! 
Que esta linda menina cresça em estatura e graça 
como Jesus cresceu.

Aniversário de Bodas – Mais um ano juntos!!! 
Que o amor que compartilham um pelo outro 
esteja sempre crescendo e que a felicidade se faça 
presente todos os dias. Que Deus lhes conceda 
muitos anos de vida juntos e felizes. Feliz 
aniversário de casamento!
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UPH - União Presbiteriana de Homens

No próximo sábado, dia 17/04, teremos mais um 
encontro da Federação de Homens PRJN. Tem 
sido um tempo precioso de crescimento 
espiritual! Não perca! Sempre às 10h, pelo Zoom. 
Fique atento às divulgações no grupo.
O domingo que vem, dia 18/04, é o 3° domingo 
do mês: dia de devocional da UPH! Venha adorar 
o Senhor conosco! Marque na 
agenda.
G r u p o  d a  U P H - R i o  n o 
facebook: 
https://www.facebook.com/gro
ups/1126514744060436/

UPA - União Presbiteriana Adolescentes 

Devô Presencial: Ontem tivemos nossa devô 
presencial e foi uma bênção! Não pôde estar com 
a gente? Fique ligado que no dia 24.04 teremos 
mais uma devocional presencial! 

Devô On-line: Devido à nossa devocional 
presencial hoje, domingo, não teremos nossa 
devo on-line! 

Eba: Nossa Escola Bíblica para Adolescentes, 
quinta-feira, às 18h30min pelo aplicativo Zoom. 
Não perca!

Discipulado: Voltaremos com os nossos 
discipulados e dessa vez de forma diferente! 

Iremos separar as meninas e os meninos, ambos 
ocorrerão na terça-feira mas em horários 
diferentes:

Meninas: 20h às 21h e Meninos: 21h às 22h. 
Vem estar com a gente 
Mais informações: 
Instagram: @upa.rio | Facebook: Upa Rio 
E-mail: diretoriaupario@gmail.com

Movimento Oásis

Devocional - Hoje teremos devocional!! Serão 
momentos de muita comunhão virtual!! Não 
falte!! Teremos a nossa Mis. Leninha Maia 
como preletora da tarde. 

Segunda-Feira! Dia 12/04/21, às 19h30min 
pelo aplicativo Zoom, estaremos realizando 
mais uma vez o nosso Curso on-line , com o 
tema “A História dos Hebreus”, com o mestre 
Rev. André Albuquerque, nosso conselheiro. 
No dia 19/04 no mesmo horário, teremos mais 
uma edição do curso on-line. Participe!

Tema do ano - "Sede alegres na esperança, 
pacientes na tribulação e perseverantes na 
oração." Romanos 12. 12.

Reunião de oração. Reserve esta data 26/04. 
Estaremos juntos para mais uma reunião de 
oração, quando colocaremos no altar do Senhor 
nossas petições e agradecimentos, e em especial 
pela vida do nosso mentor Reverendo André 
Albuquerque. Venha orar por sua vida e 
ministério. O seu abraço faz falta , não falte!!!

Whatsapp. Participe dos nossos grupos. 
Oásis e Vida, Favoritos, Levitas e não se sinta 
so.  

#sociedades e ministérios
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico 

novo, porque ele tem feito maravilhas; a 
sua destra e o seu braço santo lhe 
alcançaram a vitória." (Sl 98.1)

Mulheres: “O Senhor fez notória a sua 
salvação; manifestou a sua justiça perante 
os olhos das nações.” (Sl 98.2)

Homens: “Lembrou-se da sua misericórdia e 
da sua fidelidade para com a casa de Israel; 
todos os confins da terra viram a salvação 
do nosso Deus.” (Sl 98.3) 

Dirigente: “Celebrai com júbilo ao Senhor, 
todos os confins da terra; aclamai, 
regozijai-vos e cantai louvores.” (Sl 98.4)

Todos: “O que ouvimos e aprendemos, o que 
nos contaram nossos pais, não o 
encobriremos a seus filhos; contaremos à 
vindoura geração os louvores do Senhor, e 
o seu poder, e as maravilhas que fez.”            
(Sl 78.3-4).

21 HNC –“Deus de Abrão”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO E FIDELIDADE 

Leitura Uníssona: “Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos. 
Bem sei, meu Deus, que tu provas os 
corações e que da sinceridade te agradas; 
eu também, na sinceridade de meu 
coração, dei voluntariamente todas estas 
coisas; acabo de ver com alegria que o teu 
povo, que se acha aqui, te faz ofertas 
voluntariamente.” (I Co 29.14 -17)

92 HNC - “A Fé Contemplada”
1ª e 3ª estrofes

Oração de Consagração

Pastorais

Batismos Infantis 

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “As misericórdias do 
Senhor são a causa de não sermos 
c o n s u m i d o s ,  p o r q u e  a s  s u a s 
misericórdias não têm fim; renovam-se 
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A 
minha porção é o Senhor, diz a minha alma; 
portanto, esperarei nele.” (Lm 3. 22-24).

Motivos de Oração

Coral Canuto Régis 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO

Leitura Bíblica: Filemon 1: 1-7. – Presb. 
Roberto Marinho 

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO E ENVIO 

Cântico: Algemado por um Peso 

1. Algemado por um peso,
Oh ! quão triste eu andei,
Até sentir a mão de Cristo:
Não sou  mais como eu era, eu sei!

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de paz ele encheu 

Meu coração.
Quando o Senhor Jesus me tocou,

Livrou-me da escuridão!

2.Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor,
Tenho achado paz e vida,
Pra sempre cantarei em seu louvor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“Jesus não precisa de advogados. Ele precisa de testemunhas.”
(J. Stewart Holden).



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Pai Nosso
 

 I – ADORE  COM FERVOR 

Chamada à Adoração:  
Dirigente: “Bendizei ao Senhor, vós todos, 

servos do Senhor, que assistis na Casa do 
Senhor, nas horas da noite;" (Sl 134.1).

Mulheres: “erguei as mãos para o santuário e 
bendizei ao Senhor.” (Sl 134.2).

Homens: ”Aleluia! Louvai o nome do Senhor; 
louvai-o, servos do Senhor,” (Sl 135.1).

Dirigente: “vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.” (Sl 135.2).

Todos: “Louvai ao Senhor, porque o Senhor é 
bom; cantai louvores ao seu nome, porque 
é agradável.” (Sl 135.3).

Cântico: A Ele a Glória /
 Porque Ele Vive 

Porque dEle e por Ele,
Para Ele são todas as coisas!  (2x)

A Ele a Glória!  (3x)
Pra sempre, amém!

Quão profundas riquezas, 
O saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis 
Seus juízos e Seus Caminhos! (2x)

Porque Ele vive 
Posso crer no amanhã.
Porque Ele vive temor não há.

Mas eu bem sei, eu sei
Que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus,
Que vivo está!

Oração de Adoração

II – CONSAGRE COM GRATIDÃO 

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; e o 
que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua 
segundo tiver proposto no coração, não 
com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama a quem dá com alegria. Deus 
pode fazer-vos abundar em toda graça, a 
fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla 
suficiência, superabundeis em toda boa 
obra,” (2 Co 9.6-8).

Cântico: Te Agradeço

Eu Te agradeço, Deus,
Por se lembrar de mim,
E pelo Teu favor:
O que me faz crescer!

Eu vivo pela fé e não vacilo,
Eu não paro, eu não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou de Cristo!



Você mudou a minha história
E fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo,
Só vivo pra você,
Não sou do mundo não!

A honra, a glória,
A força e o louvor a Deus;
E o levantar das minhas mãos 
É pra dizer que Te pertenço, Deus!

Oração de Consagração 

Pastorais

III –  ORE COM FÉ

Leitura Uníssona:  “Invoca-me, e te 
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes 
e ocultas, que não sabes.” (Jr 33.3)

Motivos de Oração

Cântico: És meu Deus 

Do céu, Tu olhas para mim.
Do céu, me enxergas bem.
E não há um profundo lugar
Onde Tu não me encontras com esse olhar.

Do céu, me proteges do mal.
Do céu, me ouves também.
E se eu chamo, "Ó, Pai, onde estás?"
Tu respondes, "Estou contigo".
Não te deixo sozinho, filho.

Se eu caminhar pelo fogo,
Não me queimarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

Se eu caminhar sobre as águas
Não afundarei
Porque Tu estás comigo
Estás comigo

És meu Deus e em Ti confio.
És meu Deus e em Ti confio!

E no deserto, minha provisão
Tu serás
Me leve em Teus braços
Se eu me cansar

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA    

Leitura Bíblica: Atos 5. 1-11 – Presb. Ruy 
Coelho

Cântico: Abra os Olhos 

Abra os olhos do meu coração:
Quero Te ver!
Quero Te ver, Senhor!  (2x)

Exaltado e bem alto,
Brilhando a luz da Tua glória.
Derrama o Teu amor e poder,
Pois Tu és Santo, Santo, Santo!  (2x)

Santo, Santo, Santo!  (3x)
Quero Te ver.

Mensagem: Mis. Leninha Maia 
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V – SIRVA COM ALEGRIA 
 

Cântico: Solta o Cabo da Nau 

1.Oh! Por que duvidar 
Sobre as ondas do mar
Quando Cristo o caminho abriu?
Quando forçado és
Contra as ondas lutar
Seu amor a Ti quer revelar

Solta o cabo da nau
Toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus

E então tu verás
Que bonança se faz

Pois com Ele seguro serás

2.Trevas vêm te assustar
Tempestades no mar?
Da montanha o mestre te vê
E na tribulação 
Ele vem socorrer
Sua mão bem te pode suster

3. Podes tu recordar
Maravilhas sem par?
No deserto o povo fartou.
E o mesmo poder
Ele sempre terá,
Pois não muda e não falhará!

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo 
Poslúdio: Bom, Bom Pai 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Anotações
e reflexões





#aniversariantes da semana

Hoje: Fábio Farias Gomes, Gerson de Moura Freitas, Laubher Carvalho Stutz, 
Maria Cristina Martins Mynssen, Mônica de Oliveira Magalhães, Monique 
Santiago Martins, Diác. Tiago de Melo Trindade.

Seg 12: Carla de Moraes Pereira Coelho, Ester Rodrigues Santos, Leandro Borges 
de Azeredo, Márcia Quintaes Louvain, Márcio dos Santos Ebendinger, Miren 
Maite Landa Berruezo, Oneida Maria Oliveira Costa.

Ter 13: Júlia Pereira Coelho, Regina Nazaré Martins de Lima.
Qua 14: Andréa Nascimento Moreira Faria, Carlos Eduardo de Oliveira 

Nascimento, Roberta Borges de Azeredo, Valdemir Alves de Sousa.
Qui 15: Arthur Santos Maia, Regina Lúcia Ferreira Gurgel, Tatiane de Souza Silva 

Oliveira.
Sex 16: Augusto César Leão Ferreira de Barros, Edmilson de Sousa da Silva
Sáb 17: Adna de Jesus Santos, Cineide Machado Coelho, Luís André de Mello 

Chaves, Manuela Moreira Porpino, Samuel de Paula Martins, Teresa Cristina 
Magalhães da Silva.

#de nascimento
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Hoje: Carlos Carneiro dos Santos e Sônia Maria Costa dos Santos, 
Consuelo Salvaterra Magalhães e José Eduardo Pinto de Faria, Maria 
Angélica de Mello de Sá Gille e Bernardo Barros de Sá Gille.

Ter 13: Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina e Gabriel Mezat 
Pina, Paulo César Cassiano Pereira e Denise Corrêa de Sousa.

Qui 15: Irene Dias de Aquino e Railton de Aquino, Lina Maria Rodrigues 
Pinheiro e Armando P. S. Filho.

Sex 16: Maria do Carmo Barreto Santos e José Renato Rehem Santos.
Sáb 17: Presb. Hésio César de Souza Maciel e Marise Cabral de Oliveira 

Maciel.

"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: Mis. Leninha Maia

Escala de Púlpito de Presbíteros:

04/04: 10h30min: Presb. Renam Jardim

            19h: Presb. Roberto Corrêa

11/04: 10h30min: Presb. Roberto Marinho

            19h: Presb. Ruy Coelho

18/04: 10h30min: Presb. André Lima

            19h: Presb. Altair Bazeth

25/04:10h30min: Presb. Denilson Sevilha

            19h: Presb. Assuero Silva

Domingo (11.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 2A - Culto das 10h30min: Adolfo, Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo 
Freitas, Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Charles, André Lima, Odete, Gabriella, Isabela, 
Priscila.

Sub Equipe 2B - Culto das 19h: Adolfo, Antônio Renato, Luiz Cláudio, Marcelo Freitas, 
Pedro Lobo, Rodrigo, Walter, Apocalypses, Gabriel, Matheus, Mariana, Elionora, Lucio 
Maia, Leonardo.

Próximo Domingo (18.04.2021) - Equipe Especial de Recepção aos Cultos Presenciais
Sub Equipe 3A - Culto das 10h30min: Adeclen, Luiz Henrique, Miguel Camboim, 
Ricardo Dowsley, Sérgio Santos, Tiago Trindade, Elizabeth Sabino, Ruy Cœlho, Amanda 
Casanova, Cátia Cunha, Samuel Cœlho, Maria Luisa, Matheus Bimbi.

Sub Equipe 3B - 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.

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 Cristina e Délio (filha e genro de Lêda Franco), Rev. Nélio Quaresma, Maria da Luz , 
Borges de Assunção, Lena Leporace.

Outro Motivo: Pela vacinação no Brasil.

Seg 12: Salmo 32 - Sendo consumido
Ter 13: Êxodo 3.11-14 - Você está aí?
Qua 14: João 5.1-8 - Esperança restaurada
Qui 15: João 15.9-17 - As marcas da amizade
Sex 16: Gênesis 1.1-21 - Celebrando a criatividade
Sáb 17: Salmo 103.13-22 - Florescendo como uma flor
Dom 18: Lucas 23.32-46 - No momento

#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

#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)



#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 que Deus vê em você?
             "Porém o Senhor disse a Samuel : Não atentes para sua 
aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei; porque o Senhor 
não vê como vê o homem. O homem vê o exterior; porém o Senhor,o 
coração" 1 Samuel 16.7
 
            Ao lançarmos um olhar no cenário mundial, vamos perceber 
muita desolação, desesperança e muita baixa autoestima em algumas 
pessoas. Algumas delas acham que são indignas de receber algo de 
Deus porque simplesmente se veem como seres insignificantes, 
inseguros e incapazes.
            Você se sente cansado, triste e desanimado? Em Samuel 16 
vemos um texto onde Deus manda Samuel ir ao encontro de Jessé, 
onde um dos seus filhos Deus proveu ser o rei, e disse a Samuel para 
que não atente para sua aparência e altura, pois o Senhor o viu com o 
coração. Ao encontrar com Jessé, Samuel perguntou se existiria outro 
filho, além daqueles sete, que Jessé apresentou: " Acabaram-se os teus 
filhos? "Jessé respondeu:" Ainda falta o mais moço, que está 
apascentando as ovelhas". Samuel mandou chamá-lo.. Esse filho de 
Jessé chama-se Davi, ao qual Samuel ungiu com azeite em meio aos 
outros irmãos; e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se 
apossou de Davi e se tornou rei. (1 Samuel 16: 11-13).
            Qual seria o sentimento de Davi ao ser chamado por último 
depois de aparentemente ser esquecido pelo seu pai? Será que Davi se 
sentia inferior aos outros irmãos? Embora Davi seja franzino, de  
estatura e pastor de ovelhas, Deus teve um olhar diferente sobre ele, foi 
escolhido para vencer um gigante e ser rei de Israel, porque era um 
homem segundo o coração de Deus.
            E como será que Deus nos vê? Segundo a Bíblia Deus nos vê 
como menina dos seus olhos, pois somos o centro de sua atenção. 
Deus declarou seu amor a você quando o criou e o fez rosto e 
semelhança Dele. Deus declara todos os dias esse amor ao te conceder 
a vida. Deus age a partir daquilo que levamos em nossos corações. 
Devemos cultivar pensamentos sadios e positivos a respeito de nós 
mesmos.
            Não desanime diante das circunstâncias da vida, se o Senhor te 
escolheu e você está aqui é porque Ele viu o que mais ninguém viu e já 
está revelando a Sua vontade a seu respeito. Quando Deus vê em seu 
coração o que mais ninguém vê, certamente sua vida irá mudar. O 
desejo do coração de Deus é que você viva intensamente o melhor que 
Ele tem. Corresponda ao seu amor e você experimentará a graça e o 
perdão, a paz e o recomeço. O Senhor é bom e sua misericórdia dura 
para sempre. Ele te ama e, acima de tudo, tem um propósito 
maravilhoso para sua vida.

Sabrina Póvoa

#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 - Código Pix)

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


