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Editorial e notícias
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-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
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Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos | Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
Domingo:
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).
Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line)
Quinta-feira: Vida e Fé - 20h (On-line)

Viva o novo, é hora de recomeçar
Vivemos tempos difíceis. Essa afirmação não
diz respeito apenas à saúde, à economia, à
educação etc. Temos enfrentado tempos de
superficialidade, de indiferença, de juízos
apressados, de idolatria e de relacionamentos
líquidos. Parece que tudo está marcado pela
efemeridade.
São tempos de ataques aos valores familiares
e cristãos. E até aquilo que deveria ser bom,
como a velocidade com que a informação flui no
mundo, parece tornar cada dia mais complexa a
manutenção do que conhecemos por relações
humanas saudáveis. Pessoas têm sido tratadas
como objetos. E, ao não terem mais serventia,
simplesmente são agredidas, descartadas e
canceladas.
Não vemos mais romantismo, o que se
percebe é a banalização da palavra amor em
favor dos vários tipos de experiências
superficiais praticadas pelos indivíduos. Vemos
na sociedade a valoração excessiva do “o que
você é”, no lugar do “quem você é”. Vivemos
tempos de relações imediatas, pautadas apenas
no momento e no que podemos obter de prazer
nesta diminuta cápsula chamada agora. Nessa
perspectiva, o amanhã não mais existe, tudo é
sempre com o foco no imediato e no temporal.
Diante disso, não basta virar essa página, é
preciso recomeçar o livro. Não basta desviar das
pedras, é necessário removê-las do caminho,
para não tropeçar novamente. É preciso
recomeçar! É urgente começar de novo, jogar
fora, destruir e remover tudo o que está em nós e
não condiz com o caráter de Cristo e tudo o que
foi construído de modo equivocado.
Para recomeçar, é preciso ter em mente que
tudo o que é bom e foi perdido deve ser refeito. É
começar do zero, usando o único material que
não se esgota: o amor de Deus. O Senhor, por
meio de Paulo aos Filipenses, recomenda ao

#editorial
crente “esquecer as coisas que para trás ficam e
avançar para as que estão adiante” (Fl 3. 13). É
preciso avançar, esquecer e tornar-se melhor.
Chega de sofrer as mesmas dores, de nutrir na
alma as mesmas mazelas, de julgar
perversamente, de acostumar-se com defeitos e
com pecados, de ter nos lábios palavras
irrefletidas e na mente pensamentos
abomináveis, de posicionar-se como o centro de
todas as coisas, de se arvorar como a última
palavra de sabedoria, de experiência e de
coerência ao seu redor, basta de defender-se, de
agredir, de atacar, de ser adoecido, de odiar, de
se irar e irado permanecer, de amargurar-se e
amargurado ficar, de não se arrepender, de não
pedir perdão e não perdoar, de nunca admitir o
erro puro, simples e sem explicação, de jamais
considerar silenciar mesmo tendo razão...
Chega de ser igual!
Se você chegou até este momento pós
pandemia e está começando um novo ano, é
necessário compreender a dimensão, a extensão
e a profundidade dessa miraculosa vitória! Deus
o fez vencer e proporcionou a você o privilégio
do recomeço, do renovo, do renascimento... da
vida! É chegado o tempo de recomeçar em Deus,
de abraçar os valores do Evangelho, de permitirse viver para a glória do Senhor, de ser
instrumento de anúncio da Verdade, de se
relacionar de modo saudável com Deus, consigo
mesmo e com o próximo! É hora de viver o novo!
Busque essa ressignificação em Cristo, peça ao
Espírito Santo que sonde o seu coração, a fim de
mostrar-lhe a nova proposta de vida, envolva-se
com o que é eterno, olhe para o céu com
segurança, para o passado com gratidão, para o
presente com alegria e para o futuro com
esperança. Viva o novo, é hora de recomeçar!

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#notícias gerais
Convite para a celebração de 160 anos
da Catedral Rio
Convidamos a todos para
juntamente com a Igreja Presbiteriana do
Rio de Janeiro celebrar, no mês de janeiro,
os 160 anos de organização da Igreja Mãe
do Presbiterianismo Nacional.
Nossa programação acontecerá:
Hoje, às 19h – Mensagem: Rev. Haveraldo
Vargas Jr. – Posse do Rev. Renato
Porpino;
09/01/2022, às 10h30min – Mensagem:
Rev. Milton Ribeiro;
13/01/2022, às 19h30min – Mensagem:
Rev. Rosther Guimarães Lopes – Louvor:
Projeto Sola;
14/01/2022, às 19h30min – Mensagem:
Rev. Marcelo Gualberto da Silva –
Louvor: Asaph Borba;
15/01/2022, às 19h30min – Mensagem:
Rev. Jeremias Pereira da Silva – Louvor:
Vencedores por Cristo;
16/01/2022, às 10h30min – Mensagem:
Rev. Roberto Brasileiro Silva – Louvor:
Coral Canuto Regis;
às 19h – Mensagem: Rev. Renato
Porpino – Louvor: Vencedores por
Cristo.

Ordenação, Instalação e Posse de
Presbíteros e Diáconos
Hoje, dia 02/01/2022, no Culto
Matutino às 10h30min, presbíteros e
diáconos serão ordenados, conforme
preceitua a CI/IPB, art. 28, alínea “b” e art.
113 e 114. Que a boa mão do Senhor
continue conduzindo a vida dos amados
irmãos.

Posse e Instalação do Rev. Renato
Porpino
Hoje, dia 02/01/2022, às 19h por
ocasião do Culto Vespertino, o Presbitério
do Redentor-PRDT, dará início às
celebrações dos 160 anos de organização
da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro,
dando posse ao Rev. Renato Porpino como
pastor efetivo da IPRJ para um mandato de 5
(cinco) anos (2022-2026).
Lotação do Estacionamento
Por motivo de segurança, a entrada do
estacionamento e os corredores de
circulação de veículos devem permanecer
livres. Quando a lotação for atingida, a
alternativa existente é o uso do
estacionamento Let Park (Ordep
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim,
41 – Centro), onde o usuário do
estacionamento da IPRJ custeará com
apenas R$ 7,00, desde que o ticket seja
carimbado pela Junta Diaconal e a recepção
da Catedral. Não deixe o carro na calçada
caso não tenha mais vaga no
estacionamento da Igreja. Você corre o
risco de ser multado e/ou ter o seu carro
rebocado. Pedimos a compreensão de
todos no sentido de, após a confirmação da
lotação pelos funcionários da Igreja, não
insistir na entrada com o carro, pois o
objetivo é garantir a segurança e o conforto
de todos que vêm à Casa do Senhor.

Mais Notícias do
Acampamento Vale de Bênçãos - AVB
Querida igreja,
Após quase cinco meses de obras no nosso AVB, finalmente concluímos as obras
da COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO e troca de toda parte elétrica de TRÊS ACOMODAÇÕES
que estavam gerando sérios problemas.
Ainda há necessidade de fazer muito mais para o AVB estar em condições de
realizar eventos, no entanto, em 2022 os resultados já poderão ser vistos.
Será necessário fazer a parte elétrica das demais instalações e acomodações,
conserto dos círculos de estudo, conserto da rampa de acesso ao refeitório, melhorias nas
piscinas, conserto da entrada principal, reparos de alvenaria e pintura de TODAS as
instalações.
Como todos podem constatar, ainda temos muito a fazer pelo nosso AVB.
Para os próximos eventos, temos a necessidade de colocar em cada quarto um
ventilador de parede ao custo de R$ 260,00 cada. Ao todo serão 38 ventiladores.
Se algum irmão, irmã ou família sentirem no coração o desejo de fazer oferta ou
doação, isto será muito bem-vindo. Já temos recebido algumas ofertas de irmãos da
Igreja e somos muito gratos a todos.
Este é o nosso AVB: Um lugar de encontro com Cristo, de viver experiências
marcantes com Deus, de treinamento da liderança da igreja para levar as boas novas
e um excelente campo missionário.
Ofertas ou doações,
podem ser feitas por depósito ou transferência na conta principal da Catedral ou pelo
PIX (CNPJ: 34.052.324/0001-95), colocando sempre
R$ 0,12 (doze centavos) no final.
Ao nosso Deus toda honra e toda glória!
“Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o SENHOR; por
isso, chamaram àquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje”. (2 Cr 20.26).
Coordenadoria do AVB 2021
Pb. Renan Jardim de Souza (Presidente),
Pb. André Lima,
Pb. Assuero Silva,
Pb. Carlos Soares,
Pb. Luís Monteiro e
Pb. Ruy Coelho.

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na próxima segundafeira, dia 03/12/2021, às 19h, a Junta Diaconal
se reunirá de forma Presencial na Sala do
Conselho. Venha com alegria participar do
ofício que o Senhor colocou em suas mãos.
“guardai-vos no amor de Deus, esperando a
misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo,
para a vida eterna.” (Judas 1-21)

Fale Conosco - Pedimos
que quaisquer assuntos,
correspondências ou
solicitações relacionadas à
Junta Diaconal, sejam
realizados através do nosso
e-mail oficial:
jd@catedralrio.org.br.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Caminhando
com esperanca
(Lm 3.21)

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 o faz 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!

4 - Boletim Dominical

Ano 2022- Aí vem um Novo Tempo! Preparese para recebê-lo.
Reunião Plenária Presencial - Próxima
quinta-feira, às 14h30min. Esperamos por
você, querida sócia.
Programações 2022 - fique atenta às
programações. Envolva-se, participe para fazer
jus do seu título de Sócia Ativa.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo
Aniversário de Bodas – Parabéns por mais um
ano de união! Que o respeito e a admiração
sejam regados e cultivados todos os dias! Que
esse amor dure para sempre, e nunca falte paz,
alegria, e, principalmente, a presença do
Senhor.

UPH - União Presbiteriana de Homens
“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE” (Filipenses 4:13)
“Reconectando”
(Filipenses 3: 13 e 14)
Boas Festas! – O ECCC deseja a todos um ano
de 2022 abençoado! Que Deus preencha
nossos lares de alegria, saúde, sabedoria e paz!
Agenda ECCC 2022 – Já temos as datas para o
próximo ano. Nossa agenda está disponível
através do canal de transmissão, mas para os
que preferem ter impressa, basta solicitar para
um membro da diretoria. O que não pode é
estar longe de nós! Reservem as datas.

Feliz ano novo, meus irmãos! Que o nosso
Deus nos conceda o privilégio de voltar às
nossas atividades presencialmente! Hoje não
teremos nossa reunião de oração; as atividades
da UPH-Rio começarão no 3o domingo deste
mês.
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#sociedades e ministérios
Moto da UPH: "Confiança em Jesus,
entusiasmo na ação e união fraternal!".
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/

Agradecemos a Deus pelo ano de 2021,
agora desfrutaremos desse período de férias
escolares para descansar e voltaremos no dia
06/02/2022 com muitas novidades!
Fique atento às nossas redes socias pois lá
postaremos muitas novidades!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

feliz ano novo

"Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura,
não o percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto e rios, no ermo." (Isaías 43.19)
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1861 - 2022

160
anos

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
de Portas e de Corações Abertos

Dia 13 de janeiro de 2022, às 19h30min

Dia 14 de janeiro de 2022, às 19h30min

Mensageiro:

Mensageiro:

Rosther Guimarães Lopes

Marcelo Gualberto da Silva
Diretor Nacional da
MPC - Mocidade para Cristo do Brasil

Pastor da Igreja Presbiteriana
Unida de São Paulo

Louvor:

Louvor:

ASAPH
BORBA
Dia 15 de janeiro de 2022, às 19h30min
Louvor:
Mensageiro:

Jeremias Pereira da Silva
Pastor da Oitava Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte

VENCEDORES
POR CRISTO

Dia 16 de janeiro de 2022, às 19h30min
às 10h30min:

às 19 horas:

Mensageiro:

Louvor:

Roberto Brasileiro

Coral Canuto Regis

MD. Presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil

Mensageiro:

Louvor:

Renato Porpino
Pastor Efetivo da Igreja Presbiteriana
do Rio de Janeiro

VENCEDORES
POR CRISTO

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio

#liturgia

Marcha da Fidelidade: Consagração de
vida e bens ao Senhor

I –ADORAÇÃO E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO
32 HNC – “O Deus Fiel”
Litania de Adoração:
Dirigente: “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)

Oração de Consagração
Pastorais
Ordenação e Instalação de Oficiais

Congregação: “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 – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO
AO DEUS PROVEDOR
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.”
(2 Co 9. 6-7)
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Concessão de Emerência a Oficiais
III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO NA
PALAVRA DE CRISTO
Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
IV – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO
Leitura Uníssona: “Estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindovos da couraça da justiça. com toda oração
e súplica, orando em todo tempo no
Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os
santos ” (Ef 6.14 e 18)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V - COMUNHÃO COM DEUS E COM
SEUS FILHOS
Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
Cântico: “Vem Cear”
1. 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.

2. Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida à ceia vir.
3. Quem sedento se achar,
Venha a Cristo, sem tardar,
Pois um vinho sem mistura Ele dá;
E também da vida o pão, que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.
Ministração do Vinho
Cântico: “Alto Preço”
Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por Seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar!
VI - DEDICAÇÃO E SERVIÇO AO SENHOR
JESUS CRISTO
Cântico: “Como é precioso, irmão”
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti,
E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus;
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu,
Pelo sangue do Calvário
Sua vida trouxe a nós.
Aliança do Senhor, eu tenho com você,
Não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar,
Pra te aceitar e para te pedir:
“Perdoa-me, irmão”!
Eu sou um com você
No amor do nosso Pai.
Somos um no amor de Jesus!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Tremenda Graça
Que quebra o jugo do meu pecado,
Tão mais forte é o meu amado
O rei da glória, o grande rei dos reis
Que treme a Terra com trovão santo,
Eu o admiro, desejo tanto
O rei da glória, o grande rei dos reis
Oh que tremenda graça!
Oh que infalível amor!
Tomou o meu lugar, a minha cruz levou
Entregou Sua vida, estou liberto enfim
Jesus, eu canto pelo que fez por mim
Quem traz a ordem em meio ao caos,
Adota o órfão, livra do mal
O rei da glória, o grande rei dos reis
Governa o mundo com sua justiça,
És como o sol, Tua face brilha
O rei da glória, o grande rei dos reis
Oh que tremenda graça...
Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o rei que a morte venceu 4x
Oh que tremenda graça...
I – ADORAÇÃO O DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto
da sabedoria como do conhecimento de
Deus! Quão insondáveis são os seus
juízos, e quão inescrutáveis, os seus
caminhos!” (Rm 11. 33)

#liturgia

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente
do Senhor? Ou quem foi o seu
conselheiro?.” (Rm 11. 34)
Homens: “Ou quem primeiro deu a ele para que
lhe venha a ser restituído?” (Rm 11. 35).
Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém!” (Rm 11. 36)
Cântico: Te amo Jesus
Em tua presença eu estou, Oh Deus,
venho render-me a Ti
Com o coração cheio de amor,
Declaro o que Tu tens feito a mim
Mesmo sem merecer me amou,
Na cruz se entregou por mim
Do meu pecado me lavou
e com seu sangue me redimiu
Confio em Ti Senhor com todo o meu ser
E em Teu nome ponho a minha esperança
Te amo Jesus e não há para mim outro igual a Ti
2x
Mesmo sem merecer me amou
Na cruz se entregou por mim
Do meu pecado me lavou
E com Seu sangue me redimiu
Confio em Ti Senhor…
Te amo Jesus... 2x

Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não
existe outro igual a Ti
Eu poderia procurar, mas não iria encontrar,
Outro igual a Ti
Te amo Jesus...

Motivos de Oração
Cântico: Te louvarei
Perto quero estar, Junto a Teus pés
Pois prazer maior não há,
Que me render e Te adorar

Oração de Adoração
II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR
Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por
todos os seus benefícios para comigo? e a
pedra, que erigi por coluna, será a Casa de
Deus; e, de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo. Honra ao
Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;” (Sl 116. 12;
Gn 28.22; Pv 3.9).
HNC 63 - "As muitas Bênçãos"
Marcha da Fidelidade
Oração de Consagração

Tudo o que há em mim,
Quero te ofertar
Mas ainda é pouco eu sei,
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias
Adorarei, Somente a Ti, Jesus
Perto quero estar…
Te louvarei… 2x

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Pastorais
III – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO
Dirigente: “Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me
buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra.” (2 Cr 7. 14)
Congregação: “Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar.” (2 Cr 7.15)

IV – EDIFICAÇÃO NAS SAGRADAS
ESCRITURAS

Leitura Bíblica: Presb. Peter Tenney
Cântico: Espírito, enche a minha vida
Espírito, enche a minha vida (2x)
Enche-me com Teu poder,
Pois de Ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser
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As minhas mãos eu quero levantar
E em louvor Te adorar
Meu coração eu quero derramar
Diante do Teu altar
As minhas mãos...
Exaltamos a Ti oh Rei Jesus (2x),
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti 3x
Mensagem: Rev. Haveraldo Vargas - JR
M.D. Presidente do Presbitério do Redentor e
Pastor da Igreja Presbiteriana das Américas.
V – DEDICAÇÃO AO SERVIÇO DO MESTRE
Posse Pastoral: Executiva do PRDT
Cântico: Maranata

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor...
Só em Ti confiarei...
Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem Senhor Jesus 4x
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: 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

Tu és a minha luz,
A minha salvação e a Ti me renderei
Se ao Teu lado estou,
Seguro em Tuas mãos, Eu nada temerei

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

Oh, Oh, Oh, Tu és Santo, Oh Senhor
Oh, Oh, Oh, Tu és Digno de Louvor

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

Só em Ti confiarei, eu nada temerei,
Em frente eu irei,
Pois eu sei que vivo estás
E um dia voltarás,
Do céu pra nos buscar,
Pra sempre reinarás, Aleluia
Tu és a minha luz...

Tu és o mesmo pra sempre... x2
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem x4
Tu és o mesmo pra sempre... x2

EBverão
D
2022

VIVA O NOVO, É HORA DE

recomeçar

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Escola Bíblica Dominical

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Sab 01: Agostinho de Oliveira Gomes, Jelson Abilio Bernardo, Regina Maria França Raja
Gabaglia, Rosangela Xavier de Oliveira, Ruth Lugarinho de Aguiar Corrêa.
Hoje: Carlos Alberto Moreira da Conceicao Jr., José Henrique de Lima, Juliana Rocha
Rodrigues Barcellos, Marcelle Gomes Aureliano, Pedro Lucas Peres dos Santos,
William Márcio Coelho de Souza.
Seg 03: Antonio Luiz Monteiro, Paulo Henrique Soares Bispo.
Ter 04: Fernanda dos Santos Correa Trindade, Marco Antônio Costa Silva, Otto Abreu
Diferenz, Vera Lucia Miranda de Freitas.
Qua 05: Presb. Alcides Lima, Bernadeth Maria Cardoso, Claudia Santiago Dias, Deoclydes
Bezerra Filho, Eduardo Ribeiro Faria Oliveira, José Nelson Freitas Farias, Rachel Dias
Fonseca Coelho Nobre, Zilá Moreira Chaves Cordeiro.
Qui 06: Antonio Reis da Silva Freitas, Cristal Gonçalves de Souza Leão, Fernanda Ribeiro
Uchoa Teixeira, Giovanna Jovencio Ferreira Leite Quaresma, Luiz Antonio Magalhães,
Neuza de Souza Farias.
Sex 07: Amanda Casanova Alves da Cunha, Julia Maria Leite Monteiro, Nair Bakes, Nely
Raquel França de Mello.
Sáb 08: Demetrio Gabriel Constantino Junior, Edson de Souza Borges, Marcos Gomes
Conde, Otávio de Souza Santos, Rosele Fernandes de Azevedo, Samia Ruveni Garcia
Morais, Santana Ebendinger.

#de casamento
Sab 01: Isabel de Pinho Silva e Alcides Augusto da Silva Filho.
Hoje: Walter Anastacio e Maria Auxiliadora S. Anastacio.
Ter 04: Nelson Carlos Guida Junior e Andréa de Souza Coelho Guida, Maria da Glória Alves da
Silva e João dos Santos Conceição, Alexander Maia Anchieta e Shirlei Santos da Silva.
Qua 05: Raimunda Prazeres Neta Sampaio (Dina) e Carlos Augusto Loureiro Sampaio,
Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro e Ane Caroline Thé B. Freire.
Qui 06: Marcelo Teixeira de Andrade e Andreia Cristina Vieira Xavier.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)
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#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Diác. Mário Sérgio, Maria da Luz
Borges de Assunção, Maria de Lurdes Matos Bargão, Lucy Sathler, João Cordeiro, Zilá
Cordeiro, João Terroso, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Elias Saud,
César Mello
Outro Motivo: Pelo aniversário da IPRJ

Seg 03: Cem anos a partir de agora - Jó 19:21-27
Ter 04: Andando com o Espírito - Salmos 74:16
Qua 05: Brilhar por Jesus - Mateus 5:14-16
Qui 06: Ajudantes misteriosos - Hebreus 13:1-3
Sex 07: Entrega secreta - Mateus 6:1-4
Sáb 08: Deus esperou - Romanos 13:12,13
Dom 09: A torre inclinada - Mateus 7:24-27

#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 / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19horas: Rev. Haveraldo Vargas Jr.

23/01: 10h30min: Presb. Altir Bazeth
19h: Presb. André Lima
30/01: 10h30min: Presb. Assuero Silva
19h: Presb. Carlos Roberto

Escala de Púlpito de Presbíteros:
02/01: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
19h: Presb. Peter Tenny
09/01: 10h30min: Presb. Renan Jardim
19h: Presb. Roberto Marinho
16/01: 10h30min: Presb. Ruy Coelho
19h: Presb. Presb. Sergio Santos

Escala de Diáconos:
Domingo 02/01/2022: Walter Cascardo, Marcelo
Magalhães, João Márcio, Pedro Henrique, João
Henrique, Carlos Candido, João Paulo, José Vinícius.
Próximo Domingo 09/01/2022: Adeclen Santos,
Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, Luiz
Cláudio, José Arteiro, Victor Mota, Roberto Azeredo,
Luiz Henrique.
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#liderança

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Pastor Colaborador:
Rev. André Luis Albuquerque

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,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
Luís Alberto Rodrigues Santos,
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Luís Monteiro da Costa,
Newton Alvarez Rodriguez Filho,
Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza,
Roberto Leite Marinho,
Ruy Fonseca Coelho,
Sérgio Dias dos Santos.
Presbíteros Eméritos em
Disponibilidade:
Adibe Vieira dos Santos,
João Cordeiro,
Roberto Corrêa.
-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,
João Paulo Guimarães D’Assunção
Jonas de Souza,
Jorge Carlos Camacho Correa,
Jorge da Silva Gorne,
José Arteiro Torres de Mesquita,
José Vinicius Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade,
Lúcio 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,
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Victor Mota Reis
Walter Cascardo Carneiro.
Auxiliares de Diaconia:
Lilian Mary Canto Costa
-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),
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Oração de Renovo
Querido Pai celestial, olhando para o ano que terminou, sinto
uma ampla gama de emoções. Tristeza e alegria ocupam grande
parte do meu coração enquanto reflito sobre o ano passado.
Olhando para os últimos doze meses, rapidamente levanto
minha voz, junto com o salmista, e Te louvo Senhor por Seu
amor incondicional e Sua fidelidade inviolável. Pai, Você me
amou o ano todo com um amor eterno, comprometido e
inabalável - independentemente de tudo que eu fiz ou deixei de
fazer. Eu Te louvo e adoro por sua plena e rica afeição por nós em
Cristo.
Como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama tanto, ao
ponto de entregar Seu único Filho Jesus, por nós miseráveis
pecadores! Obrigado por Seu amor constante e misericórdias
que vieram todos os dias no ano passado - quando estávamos
cientes delas e quando não; e quando as reconhecemos e
quando não. O Senhor permaneceu fiel a tudo o que nos
prometeu em Jesus. Grande é a Sua fidelidade.
Mas, Pai, o ano não foi apenas de alegrias e vitórias. Houve
também momentos de dúvida, pecado e dor. Houve momentos
em que confiei mais em meus ídolos sem voz, sem visão, sem
sentido e sem poder, do que confiei em Ti. Reconheço minha
incredulidade e peço perdão pela minha tolice.
Mas a alegria do evangelho supera toda a tristeza; pois nem
sempre serei um ser de duas mentes e um coração dividido. Pai,
saber que o Senhor completará a boa obra que começou em
mim, me dá grande paz e alegria!
Um dia não seremos mais tentados a adorar nada nem
ninguém além de Você. Um dia, todos nós Seus filhos, seremos
tão amáveis e amorosos quanto Jesus. Estaremos então
eternamente livres do pecado e da morte!
Senhor, apresse esse dia alegre e glorioso! Maranata!
Mas até que esse dia chegue, preencha os nossos próximos
doze meses com crescimento em santidade e graça. Deixe-nos
ver Sua mão e Seu coração trabalhando em todos os lugares,
especialmente dentro de nós. Que as Boas Novas do Evangelho
renovem as nossas forças e se espalhem pelo mundo e
restaurem vidas.
Assim eu oro, no nome fiel e amoroso de Jesus. Amém!
Raquel Correia
(Adaptação de texto de Scotty Smith
em The Gospel Coalition)
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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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