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#editorialELE HABITOU ENTRE NÓS #editorial
“E o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 
sua glória, glória como do unigênito do 

Pai.” (João 1. 14)

Todos os evangelistas e as demais páginas 

das Escrituras do Novo Testamento são 

unânimes em afirmar sobre a encarnação do 

Verbo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, se 

despiu da Sua glória e veio habitar na terra em 

forma de homem.  

Ao olharmos para a História da Igreja, 

percebemos que a afirmação de que Jesus 

possuía duas naturezas, a divina e a humana, 

não foi uma tarefa fácil. Em momentos 

específicos desse debate, a divindade de 

Jesus era ressaltada em detrimento da Sua 

humanidade e houve épocas em que se 

afirmava que Jesus Cristo não podia ser Deus 

estando na condição de homem. 

Jesus Cristo, no papel de mediador entre 

Deus e os homens, deveria assumir a forma 

humana para que o pecador fosse reconciliado 

com Deus. Jesus se encarnou para nos salvar 

dos nossos pecados. O preço deveria ser pago 

para que a justiça de Deus Pai fosse 

plenamente atendida. Sacrifícios de animais e 

os rituais, embora apontassem para o Cristo, 

se mostraram insuficientes diante da 

necessidade de atender a justiça divina, então 

a humanidade de Jesus se tornou necessária, 

a fim de que Ele fosse o cordeiro de Deus, o 

nosso exemplo e modelo em todas as coisas: 

“Porquanto para  is to  mesmo fos tes 

chamados, pois que também Cristo sofreu em 

vosso lugar, deixando-vos exemplo para 

seguirdes os seus passos” (1 Pe 2. 21).            

E todos aqueles que são alcançados por essa 

graça salvadora acreditam na encarnação do 

Verbo, Paulo, apóstolo, afirma: “Nisto 

reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito 

que confessa que Jesus Cristo veio em carne é 

de Deus”.  Jesus veio até nós para que o plano 

de salvação se cumprisse no curso da história. 

O Natal de Jesus não é uma data celebrada 

em todo o mundo, existem muitos países que 

n ã o  c o m e m o r a m  o  n a t a l  p o r  n ã o 

reconhecerem o milagre da encarnação do 

Verbo de Deus. Nós, que fomos alcançados 

por essa verdade eterna, e por isso cremos que 

Ele nos visitou em nossa miséria e nos 

concedeu vida em abundância, entendemos 

que assumir a forma humana foi um profundo 

ato de humilhação de Jesus por nossa causa. 

Natal de Cristo é a expressão de um amor 

incondicional, é a manifestação de um amor 

que tem a capacidade de se esvaziar, é a 

demonstração de um amor poderoso que nos 

resgata do mundo, é uma explosão de 

esperança para aquele que andava na sombra 

da morte, o Natal de Jesus é a prova de que 

tendo nossas vidas transformadas, agora 

podemos afirmar: “Ele habitou entre nós”.

Que Jesus seja celebrado como o Deus que 

pisou o chão da terra para que seus filhos um 

dia pudessem habitar nas alturas celestiais.

Feliz Natal!

Rev. André Luis Albuquerque

Pastor Colaborador



#notícias gerais
Recepção de Membros 
 No Culto matutino, às 10h30min, 

teremos o privilégio e a alegria de 
receber novos membros à comunhão da 
Igreja: 

1- Maya Guarçoni Oates – Batismo infantil. 
2- Luiz Fernando Oliveira da Fonseca e 

Silva – Profissão de Fé e Batismo. 
3- Margarethe Lopes Ferreira Távora Cerva 

– Jurisdição a pedido. 
4- Gilmar Diogo Guedes – Carta de 

transferência. 
5- Érica Carla dos Santos Guedes – Carta de 

transferência. 
6- Isabel dos Santos Guedes – Carta de 

transferência. 
7- Manuela dos Santos Guedes – Carta de 

transferência.
 Bem-Vindos, queridos irmãos, à 
Família Catedral!

HOJE tem No 4o com Deus
"Quem dentre vós me convence de 

pecado? Se vos digo a VERDADE, por 
que razão não me credes?

Quem é de Deus ouve as palavras de 
Deus; por isso, não me dais ouvidos, 

porque não sois de Deus."
 (João 8.46 e 47)

 A bússola é um objeto usado para 
localização e orientação espacial, baseada 
em propriedades do magnetismo tanto dos 
materiais ferromagnéticos, quanto do 
campo magnético terrestre. Da mesma 
maneira, a VERDADE é a bússola do cristão. 
E esta se encontra na pessoa de Jesus, na 
Bíblia Sagrada, no Espírito Santo e no 
próprio Deus.
 Então se está coberto pelo Senhor, 
se o Espírito Santo habita em nós, se vive a 
Palavra de Deus, pautado na fé em Jesus 
que deve ser mais que Salvador, mas 
SENHOR de nossas vidas, é improvável que 
ceda às narrativas falaciosas, aos diversos 
ventos tortos de doutrina ou à ação daquele 
que tem 3 objetivos claros: roubar, matar e 
destruir, colocando venda nos olhos de 
todos, através do que lhe é peculiar, pois é o 
"pai da mentira" (João 8.44). 
 Hoje às 17h, teremos o evento via 
rede chamado "FAKE NEWS", com o Pastor 
EVALDO BERANGER no canal do YouTube 
ou no Facebook. É uma gravação de quando 
não havia a impossibilidade de estarmos 
juntos. Participe do "No 4o com Deus, o 
melhor lugar para se estar".

ECOS DA CATEDRAL
 Nossas atividades para o ano de 
2021 estão chegando ao fim. Foi um ano 
muito produtivo. Repleto de bênçãos. 
Tivemos gente nova chegando. Tivemos 
crescimento. Tivemos contato com 
Missionários. Deus ainda tem muito mais 
para o Ministério ECOS. Que o Senhor 
abençoe cada membro e líder deste trabalho 
que está no coração de Deus. Obrigada por 
estar conosco em 2021. Até aqui nos 
ajudou o Senhor.    



Relatório do Projeto Caixa de Sapato 
 Com a graça de Deus abraçamos 
em amor as seguintes instituições: Clube 
dos Paraplégicos, Lar Samaritano (idosos), 
Projeto Missionário da Irmã Marta 
(crianças), Lar Vasti (crianças) e Centro 
Educacional Araújo Dutra (criancas). E 
t ambém organ i zamos  bo lsas  com 
lembrancinhas para as nossas queridas 
i r m ã s  d o  A b r i g o  P r e s b i t e r i a n o .  
Alcançamos  o total 417 caixas com 
diversas lembranças dentro e com a Palavra 
de Deus para as famílias. A alegria tomou 
conta em todos os lugares ao receberem 
essa manifestação de amor da Igreja do Rio. 
A Catedral se dedicou para que através 
dessas lembranças vidas fossem tocadas 
pelo amor do nosso Deus através da sua 
Palavra. Agradecemos a todos que 
participaram, e mesmo em tempos tão 
difíceis acreditaram que vale a pena 
manifestar amor e esperança aos corações. 
As fotos estão disponíveis nas redes sociais 
da Igreja. Frase que a missionária ouviu de 
uma criança ao receber a caixa: “Essa igreja 
tem muito amor.” Louvado seja o nome do 
Senhor. 

Convite para a celebração de 160 anos 
da Catedral Rio
 Conv idamos  a  todos  pa ra 
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:
02/01/2022, às 19h – Mensagem: Rev. 

Haveraldo Vargas – Posse do Rev. 
Renato Porpino;

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.

Feliz Ano Novo! 
Desejamos a voce e sua querida família, um novo ano repleto de Bênçãos do Senhor, 

vivido em esperança, amor e fé! Que todas as promessas de Deus, feitas a você e família, 
se compram em 2022. Que a paz seja sua companhia; a fidelidade a Deus o seu objetivo; o 
serviço a Cristo seja sua motivação maior!

Que haja muita alegria no seu coração muitas palavras abençoadoras nos seus lábios e 
muita comunhão com Deus e com os irmãos, na sua vida e família! Que o Senhor conceda 
somhos, e os realize, e te dê prosperidade material e espiritual!

Viva , nesse novo ano, para a glória de Deus!
Equipe Ministerial



Junta Diaconal 

“Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso 
Deus; confirma sobre nós as obras das 
nossas mãos, sim, confirma a obra das 
nossas mãos.” Salmo 90:17

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!

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer 

assuntos, correspondências ou solicitações 

re lac ionadas  à  Jun ta 

Diaconal, sejam realizados 

através do nosso e-mail 

oficial:

 jd@catedralrio.org.br.

Sociedade Feminina Auxiliadora 

Ano Novo Chegando - A SAF RIO deseja a 

todas sócias e familiares o Ano 2022 cheio de 

Bênçãos , lembrando que estaremos  em um 

Novo Tempo, com muitas realizações, 

sempre Caminhando com Esperança. 

Programações 2022 - fique atenta às 

programações. Envolva-se, participe para 

fazer jus do seu título de Sócia Ativa.

 

#sociedades
e ministérios

4 - Boletim Dominical 

Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Seu porto seguro, onde está?” 
(Provérbios 1:33)

Boas Festas! – O ECCC deseja a todos um 

Natal cheio da presença do Senhor Jesus e 

um Ano Novo abençoado!

Agenda ECCC 2022 – Teremos uma pausa 

em nossas atividades presenciais, mas 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.

Aniversário de Bodas – O encontro de 

casais se alegra com vocês e felicita por mais 

esta conquista! Aliança renovada na 

presença de Deus! Que a realização a dois 

seja sempre um presente de Deus em suas 

vidas!

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Desejamos a todos os sócios da UPH-
Rio, e suas respectivas famílias, um 
excelente Natal na presença do nosso 

Senhor! Também desejamos a todos um 



2022 radiante na nossa sociedade; nós 

oramos por isso e Deus nos capacitará!

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/112651

4744060436/permalink/

4529238587121351/

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Agradecemos a Deus pelo ano de 2021, 

agora desfrutaremos desse período de férias 

escolares para descansar e voltaremos no dia 

06.02 com muitas novidades! 

Fique atento a nossas redes socias pois lá 

postaremos muitas novidades! 

#sociedades e ministérios
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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)



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)

31
22h30min

de VigíliaCULTO
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Prelúdio

 I –ADORAÇÃO AO SALVADOR

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Portanto, o Senhor mesmo vos 

dará um sinal: eis que a virgem conceberá e 
dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel.” 
(Is 7. 14)

Congregação: “Do tronco de Jessé sairá um 
rebento, e das suas raízes, um renovo. 
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o 
Espírito de sabedoria e de entendimento, o 
Espírito de conselho e de fortaleza, o 
Espírito de conhecimento e de temor do 
Senhor.”  (Is 11.1-2)

Todos: “Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz;” (Is 9. 6)

 237 HNC – “Jesus Nasceu”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: “Glória a Deus nas 
Alturas.”

II – CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR 

Leitura Uníssona: “Observai os lírios; eles 
não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos 
afirmo que nem Salomão, em toda a sua 
glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, 
se Deus veste assim a erva que hoje está no 
campo e amanhã é lançada no forno, quanto 
mais tratando-se de vós, homens de 

pequena fé! Buscai, antes de tudo, o seu 
r e i n o ,  e  e s t a s  c o i s a s  v o s  s e r ã o 
acrescentadas.” (Lc 12. 27-28 e 31) 

Marcha da Fidelidade: Consagração de 
vida e bens ao Senhor 

241 HNC – “O Nascimento de Jesus”

Oração de Consagração

Pastorais

IV – CONTRIÇÃO COM O MEDIADOR

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis: “Noite de Natal”.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA 
DE CRISTO

Leitura Bíblica: Lucas 2. 8-20 
           Presb. Newton Alvarez

Coral Idalina Heringer

Mensagem: Rev. Renato Porpino 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



VI - DEDICAÇÃO AO SENHOR JESUS 
CRISTO

Cântico: “O que é o Natal?”

Natal não é festa, Natal é amor.
E não é comércio, Natal é louvor.
Natal não é tempo de comes e bebes,
É mais do que isto, Natal é amor.

Natal para muitos é só diversão
E muitos presentes e lindas canções.
Mas muitos se  esquecem que Deus por 
amor
Mandou o seu Filho Jesus, Salvador.

Natal, sim, é tempo do homem pensar:
Jesus veio a terra prá todos salvar.
Natal, sim, é tempo do mundo saber
Que o Filho de Deus veio o homem salvar!

Natal sim é tempo do  homem saber
Que o Filho de Deus veio o homem salvar!  
(Letra e música – Almir Rosa)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Anotações
e reflexões

“A doce mensagem que o anjo trazia. De grande alegria, de amor divinal,
Encheu de esperança a vida do crente, Feliz toda a gente naquele Natal.”

(Wilson de Castro Ferreira)



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Brilha Jesus

1.Vejo a luz do Senhor que brilha,
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo,
Nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim.

Brilha Jesus, mostra ao mundo
A luz de Deus Pai.
Espirito de Deus, vem refulge em nós.
Faz transbordar sobre os povos
Tua graça e perdão,
Vem ordenar que haja luz,  oh! Senhor!

2. Eis me achego ao teu trono incrível
O mais finito ao intangível
Por teu sangue precioso eu ouso entrar
Minhas sombras da alma vem dissipar
Brilha em mim, brilha em mim.

Brilha Jesus, mostra ao mundo
A luz de Deus Pai.
Espirito de Deus, vem refulge  em nós.
Faz transbordar sobre os povos
Tua graça e perdão,
Vem ordenar que haja luz,  oh! Senhor!

3. Contemplando tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória
Mostrem sempre a tua historia.
Brilha em mim, brilha em mim.

 I – TRIBUTANDO LOUVORES AO 
EMANUEL: “DEUS CONOSCO!”

Convite à Adoração:  
Dirigente: “Ora, o nascimento de Jesus 

Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem 
antes coabitado, achou-se grávida pelo 
Espírito Santo. Mas José, seu esposo, 
sendo justo e não a querendo infamar, 
resolveu de ixá- la  secre tamente .”                  
(Mt 1. 18-19)

Congregação: “Enquanto ponderava nestas 
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, 
um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de 
Davi, não temas receber Maria, tua mulher, 
porque o que nela foi gerado é do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos pecados deles.” (Mt 1. 20-21)

Todos: “Ora, tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que fora dito pelo Senhor por 
intermédio do profeta: Eis que a virgem 
conceberá e dará à luz um filho, e ele será 
chamado pelo nome de Emanuel (que quer 
dizer: Deus conosco).” (Mt 1. 22-23). 

Cântico: Este Reino

Jesus, justiça de Deus,
Filho do homem, filho de Deus,
Seu reino vem.
Jesus, por nós sacrificado,
Glorificado, justificado,
Seu reino vem.

Este reino não findará



Sua glória é eterna,
Pois a majestade e força
Deste Rei chegou a nós.
O seu reino, seu domínio,
Seu poder e autoridade não têm fim
Jesus, justiça de Deus.

Jesus, a exata expressão
Do amor de Deus, da sua graça,
Do seu perdão.
Jesus, Deus santo e adorado,
Glorificado, justificado,
Seu reino vem.

Oração de Adoração
Coral Edineia Bastos

II – GRATIDÃO A RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Tendo Jesus nascido em 
Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, 
eis que vieram uns magos do Oriente a 
Jerusalém. Entrando na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe. Prostrando-
se, o adoraram; e, abrindo os seus 
tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: 
ouro, incenso e mirra.” (Mt 2. 1 e 11).

Cântico: Nas Estrelas

Nas estrelas vejo a sua mão
E no vento ouço a sua voz,
Deus domina sobre terra e mar.
O que Ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal
Pois na história tem o seu lugar,
Cristo veio para nos salvar.
O que Ele é pra mim?
Até que um dia, seu amor senti,

Sua imensa graça recebi.
Descobri então que Deus
Não vive longe, lá no céu,
Sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está,
Cada dia sinto seu cuidar,
Ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim!

Marcha da Fidelidade
Oração de Consagração  

Pastorais

III – CONTRIÇÃO COM CRISTO – O 
PRIMOGÊNITO DE DEUS

Leitura Uníssona: “Quero trazer à memória o 
que me pode dar esperança. A minha 
porção é o Senhor, diz a minha alma; 
portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor 
para os que esperam por ele, para a alma 
que o busca.” (Lm 3. 21, 24-25)

Motivos de Oração

Cântico: Seja o Centro

Seja o centro, seja o tudo
Em meu coração, Senhor!
Seja a vida em meu peito
Cada dia aqui e eternamente!

Jesus, Jesus.

Seja o Sol que me aquece
Em meu coração, Senhor!
Seja a força que me sustenta
Cada dia aqui e eternamente!

Jesus, Jesus.

11 - Boletim Dominical 



Meu tesouro, minha razão de viver,
Meu anseio é Te conhecer,
Pois não há outro igual a Ti,
A quem tenho eu além de Ti.
És minha vida, és a fonte, Jesus!
Jesus, Jesus

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV – OUVINDO O VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica:  Mq 5. 2-15 
                         Presb. Olympio Bezerra
Coral Edineia Bastos

Mensagem: Rev. André Albuquerque

V – SERVINDO AO MESTRE E SENHOR 

Cântico:  Só Em Cristo

Só em Cristo posso confiar,
É minha força, luz, canção.
Lugar seguro nele achei
Rocha que não se abala.

Que grande amor em Cristo há,
Profunda paz posso encontrar.
Consolador, meu tudo, enfim,
Nele eu vou permanecer.

Só Cristo homem se tornou,
Frágil bebê, mas pleno Deus.
Que dom de amor, justiça e paz,
A salvação que a todos traz.

Na cruz Jesus, sim, padeceu,
Divino plano obedeceu.
Por meu pecado a dor sentiu,
Por sua morte eu vivo.

Seu corpo inerte ali ficou,
Luz que ante as trevas se apagou.
Glorioso dia então surgiu,
Vivo Ele está, ressuscitou!

Vitória eterna conquistou,
Do meu pecado livre estou.
De Deus eu sou e Ele é meu,
Comprou-me com o sangue de Jesus.

A minha fé e o meu amor,
Estão firmados no Senhor
Estão firmados no Senhor!
Não há mais culpa ou medo atroz,
Este é o poder de Cristo em mim.
Por toda a minha vida aqui
Ele será meu guia, enfim.

Nenhum poder do inferno irá
Das suas mãos me afastar.
Até voltar ou me chamar,
Em Cristo eu vou permanecer!

Até voltar ou me chamar,
Em Cristo eu vou permanecer!
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: A Bênção



1861 - 2022

de Portas e de Corações Abertos

160
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro

 anos

Dia 16 de janeiro de 2022:

 às 10h30min:

Roberto Brasileiro

Renato Porpino

Coral Canuto Regis

Mensageiro:

Mensageiro: Louvor:

Louvor:

MD. Presidente do Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil

Pastor Efetivo da Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro

Presencial

VENCEDORES 
POR CRISTO

 às 19 horas:



#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Beatriz Melo dos Santos, Davi Dias Plácido, Elias Pinto Lima, 
Quiteria das Neves, Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão;

Seg 27: Cloanto Lima Nogueira, Letícia Àvila Cordeiro de Medeiros.
Ter 28: Aline Barbosa Vieira, Carolina Bellini Withers, Frederico Coutinho de 

Moura Vallim;
Qua 29: Alexandre Anselmo Lima, Benjamim Gomes Cunha, Giulia Garcia 

Cascardo Bragança, Irene Martins, Joanita Cavalcante Junior, Serafim Alberto 
das Neves Madureira;

Qui 30: Ademário de Souza Borges, Lea Sathler Machado de Castro, Matheus 
Marcos Nery Dantas, Oséas Lucena Nascimento, Sósthenes Moreira dos 
Santos;

Sex 31: Eleomar Christina Vieira Castilho, Presb. Hélio Boechat Leite.

#de nascimento
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Ter 28: Hilda de Oliveira da Cunha e Delvair Saar da Cunha;

Qua 29: Edina de Carvalho Freire Francisco e Augusto Freire, Celso de Carvalho 

Dircely Oliveira de C. E Carvalho.  

"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
 
19horas:  Rev. André Albuquerque

Escala de Púlpito de Presbíteros:

05/12: 10h30min: Presb. João Bastos 
            19h: Presb. Johannes Gaiser

12/12: 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses 
            19h: Presb. Luís Alberto

19/12: 10h30min: Presb. Luís Monteiro

            19h: Presb. Assuero Silva

26/12: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
            19h: Presb. Olympio Bezerra

Escala de Diáconos:

Domingo 19/12: Felipe Agum, Leandro Trindade, 
Jorge Gorne, José Vinicius, João Márcio, Pedro 
Henrique.

Próximo Domingo 02/01/2022: Walter Cascardo, 
Marcelo Magalhães, João Márcio, Pedro 
Henrique, João Henrique, Carlos Candido, João 
Paulo, José Vinícius.

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 27: Salmo 119. 1, 133-136 - Guiado por Sua Palavra 
Ter 28: Isaías 49.8-16 - Jamais esquecido 
Qua 29: Tiago 2. 14-26 - Lavado no amor
Qui 30: Isaías 22. 8-11 - Uma deficiência planejada 
Sex 31: Lucas 8. 4-8, 11-15 - Fruta Bonita 
Sáb 01: Marcos 4. 1-34 - Preste atenção 
Dom 02: Provérbios 24. 13-14 - Bom para você

#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 

#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)

#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)



#liderança
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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, 

Luís Monteiro da Costa, 

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,

João Cordeiro.

--

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, 

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,  

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.

--

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.



Tá cansado, né?

O ano de 2021 está chegando ao fim. Sem sombra de 
dúvidas, temos muito a agradecer ao Senhor. Tantos 
livramentos, bênçãos, provisão, alguns desfrutaram de 
saúde, outros de restauração e muitos outros de consolo. 
Contudo, é inegável que estamos extremamente cansados, 
física, mental e emocionalmente. Precisamos dar conta do 
trabalho, da casa, da família, em um cenário completamente 
inimaginável a dois anos  atrás. Para alguns, nem mesmo há 
sentido em celebrar o Natal e o novo ano. As festas não estão 
completas. Muitos perderam pessoas amadas de forma tão 
inesperada. Outros perderam amigos, perderam emprego, 
perderam salários. Outros ainda perderam a paz ou mesmo 
perderam-se dentro de si mesmos em meio às lutas, 
sofrimentos, dores que os alcançaram ou mesmo somaram-
se ao que já carregavam em seu coração.

Por vezes, mesmo conhecendo a Palavra, não sabemos 
encontrar o caminho de volta ao altar para trocar de fardos 
com Jesus. A fé enfraqueceu. O ânimo debilitou-se. A 
esperança está embaçada e as forças, por um fio! A Bíblia já 
não é aberta há um bom tempo e os joelhos já não tocam o 
chão.

Se os seus olhos chegaram até este texto, quero lhe dizer: 
HÁ ESPERANÇA! NÃO DESISTA! Não desista de crer no 
Senhor Jesus! Não desista de crer que Deus é bom e 
soberano! Não desista de crer que Ele tem perdão e 
restauração para a sua vida e família! A vida não é só 
dissabores, mas há cor, há presença de Deus, mesmo quando 
não a sentimos, mesmo que não entendamos o Seu agir.

Se a exaustão chegou à sua alma, oro neste instante para 
que você seja alcançado pelo renovo do Senhor! Um novo 
fôlego, uma nova visão, uma nova esperança, uma fé 
fortalecida. Dê apenas o passo de chegar diante do trono da 
graça e se prostrar diante de Jesus, a fonte de águas vivas! 
Abra a sua Bíblia, dobre os seus joelhos e receba o descanso 
necessário para prosseguir!

“Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, 
ainda se renovará (...) ao cheiro das águas brotará e dará 
ramos como a planta nova.” Jó 14: 7-9

 Bianca Bastos

#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. Tiago Trindade

Conselheiro
Presb. Assuero Silva



Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas 
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é 
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você 
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos 
seguintes bancos. 

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

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

Itaú
Agência 8240  
C/C nº 19597-7

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

Código QR

Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro


