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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) 
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#editorial#editorial
“Calçai os pés  com a preparação do 

evangelho da paz.” ( Ef 6.15)
Após o cinto da verdade e a couraça da 

justiça, Paulo diz que devemos ter os nossos 
“pés calçados com a prontidão que vem do 
evangelho da paz”. A Escritura algumas vezes 
usa a linguagem figurada de uma caminhada 
para representar nossa conduta diária, tal como 
quando Paulo diz, “Andamos por fé, e não por 
vista” (2 Coríntios 5:7). 

Quando o apóstolo  d iz  que o 
“Evangelho da Paz” é como um calçado para o 
nosso caminhar cristão, ele está nos dizendo 
que o conteúdo do Evangelho deve ser uma parte 
integral e permanente de nossa conduta diária. 
No contexto de batalha espiritual, o Evangelho é 
o meio pelo qual avançaremos com o reino de 
Deus e estenderemos suas fronteiras.

Programações, caridade, música... 
embora importantes, por si não são os meios 
decisivos pelos quais conquistaremos o 
território e avançaremos nesta guerra. Antes, é 
pela publicação do conteúdo do Evangelho de 
Cristo que destruiremos as fortalezas que têm 
sido construídas na mente dos incrédulos.

Paulo diz que devemos ter a prontidão 
que vem do Evangelho da Paz, de forma que não 
devemos apenas conhecer o conteúdo do 
Evangelho para nós mesmos, mas devemos 
estar preparados para pregá-lo, articulálo e 
defendê-lo. Pedro também nos instrui a fazer 
isso, e escreve, “Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer pessoa que lhes pedir 
a razão da esperança que há em vocês” (1 Pe 
3.15).

O mandato bíblico para o cristão é que 
ele deve “ir pelo mundo todo e pregar as boas 
novas a toda criatura” (Mc 16. 15). Esta não é 
uma opção. Jesus ordenou Seus discípulos a 
pregarem o Evangelho ao “mundo todo”. Paulo 
diz que ele “não se envergonhava do Evangelho, 

porque é o poder de Deus para a salvação de 
todo aquele que crê” (Rm 1. 16). O Evangelho de 
Cristo é o “poder de Deus”, por meio do qual o 
Senhor realizará os Seus propósitos na Terra. 
Uma vez que tenha se estabelecido em nós que o 
Evangelho é “o poder de Deus”, não nos 
envergonharemos dele, nem ficaremos 
constrangidos por aquilo que ele apresenta para 
nós como nova perspectiva de vida.

O Evangelho é a boa notícia e traz o 
crente a um lugar de paz com Deus e com o Seu 
povo. Nessa perspectiva, tanto evangelismo 
quanto oensino são fundamentais. De fato, a 
conversão é o primeiro passo do eleito, mas 
deve haver, a partir desse importante momento 
inicial, um constante crescimento em direção à 
maturidade. Tanto o evangelismo como o ensino 
servem à finalidade última de produzir cristãos 
maduros, para serem apresentados a Cristo.

Assim, “a prontidão que vem do 
Evangelho da Paz” deve significar mais do que 
ter apenas compreensão suficiente do 
Evangelho, para dizer a outra pessoa como 
afirmar a Cristo, mas essa prontidão diz respeito 
também a sermos capazes de ajudar pessoas a 
respeito das doutrinas bíblicas.

Calçar o Evangelho da Paz é anunciar 
o Reino, ou seja, proclamar a salvação em Cristo 
e o Seu governo soberano a quem nos cerca. “O 
teu Deus reina!” é a mensagem! Este evangelho é 
de paz porque na medida em que nos 
submetemos ao governo de Cristo e esse 
governo vai aumentando em nós, temos a paz de 
Cristo governando os nossos corações. 

Os pés são a base do corpo; dão 
sustento e levam o corpo ao seu destino. Calçar 
os pés com a preparação do Evangelho da Paz 
representa o “ide” de Jesus. Façamos a nossa 
parte (Mt 28. 18-20; Gl 1. 6-7, 11).

Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo

O EVANGELHO DA PAZ



#notícias gerais

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:
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.

Recepção de Membros
 No Culto matutino, às 10h30min, 
teremos o privilégio e a alegria de receber 
novos membros à comunhão da Igreja:
1- Guilherme Valim de Andrade (Jurisdição 
a Pedido); 2-Claudete Pinto de Carvalho 
(Jurisdição a Pedido); 3- Carlos Alberto 
Telles de Oliveira (profissão de Fé e 
Batismo).

Mis. Leninha, Parabéns!
 Dia 10 de Janeiro é dia de gratidão 
ao Senhor por sua vida. Você sabe o quanto é 
amada por toda a igreja. Sinta-se abraçada. 
Que Deus a cubra de bênçãos durante o ano 
que se inicia. Comissão de Comemorações.

Seja bem-vindo Rev. Milton Ribeiro!
 D a n d o  c o n t i n u i d a d e  à s 
celebrações de 160 anos de organização da 
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, 
ocupa o púlpito da nossa Igreja, no Culto 
Matutino deste domingo, o ministro 
presbiteriano, Rev. Milton Ribeiro.
 O amado irmão é pastor efetivo da 
Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, 
Santos-SP, e desde julho de 2020 é 
Ministro da Educação.
 A Catedral Presbiteriana deseja ao 
Rev. Milton e família a continuidade das 
bênçãos do Senhor. Seja muito bem-vindo!

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 
a l t e r n a t i v a  e x i s t e n t e  é  o  u s o  d o 
e s t a c i o n a m e n t o  L e t  P a r k  ( O r d e p 
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim, 
41 – Cent ro) ,  onde o  usuár io  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 
c a s o  n ã o  t e n h a  m a i s  v a g a  n o 
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. 



Junta Diaconal 

”Digo, porém: andai no Espírito e jamais 
satisfarei à concupiscência da carne.” 

(Gálatas 5. 16)
 
Reunião Ordinária – Na última segunda-feira, 
dia 03/01/2022, tivemos nossa reunião 
ordinária de forma presencial na Sala do 
Conselho. Foram momentos edificantes com a 
mensagem do Rev. Renato Porpino com uma 
palavra de encorajamento ao Ministério do 
Senhor.
 
Anote na sua agenda - Dia 17/01/2022, às 
19:30, teremos nossa Reunião de Oração pelo 
Zoom e dia 14/02/2021 as 19h, teremos nosso 
treinamento presencial da Junta Diaconal. 
Aproveite e ore por estes dias, pois serão dias 
maravilhosos para estarmos juntos. 
 
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 
relacionadas à Junta Diaconal, sejam 
realizados através do nosso e-mail oficial: 
jd@catedralrio.org.br.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Tema da SAF 2022
"Caminhando no novo tempo 

com esperança."

#sociedades
e ministérios
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Caminhando
com	esperanca

(Lm 3.21)
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Reuniões de oração - Retornaremos em 
breve. Fique atenta!

Reuniões Departamentais - Participe e 
receba a bênção!

Depto Jerusalém -  dia 13 de janeiro às 
14h30min.  Fale com sua coordenadora.

ECCC - Econtro de Casais com Cristo

Corações gratos! – O ECCC se alegra pelos 
160 anos de nossa amada Igreja, mãe do 
Presbiterianismo Nacional. Rogamos que a 
obra do Senhor continua a se expandir aqui!

Agenda ECCC 2022 – Continuamos em 
recesso de nossas atividades, mas nossa 
agenda para este ano está disponível através do 
canal de transmissão. 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 – Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muita felicidade, amor, harmonia e paz! 
Feliz aniversário de casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Na semana que vem teremos a primeira 
reunião do ano: devocional da UPH-Rio! Será 
uma reunião presencial na nossa sala da UPH. 
Aliás, se Deus nos permitir, todas as reuniões 



do 3° domingo serão nesta sala! Que o Senhor 
nos abençoe neste propósito!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/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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de Portas e de Corações Abertos

160
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro

 anos



1861 - 2022

de Portas e de Corações Abertos

160
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro

 anos

Dia 13 de janeiro de 2022, às 19h30min Dia 14 de janeiro de 2022, às 19h30min

Dia 15 de janeiro de 2022, às 19h30min

Dia 16 de janeiro de 2022, às 19h30min

Rosther Guimarães Lopes

Mensageiro:

Mensageiro:

Mensageiro:

 Pastor da Igreja Presbiteriana 
Unida de São Paulo

Louvor: Louvor:

Louvor:

Marcelo Gualberto da Silva
Diretor Nacional da 

MPC - Mocidade para Cristo do Brasil

ASAPH
BORBA

Jeremias Pereira da Silva
Pastor da Oitava Igreja Presbiteriana 

de Belo Horizonte

 às 10h30min: às 19 horas:

Roberto Brasileiro Renato PorpinoCoral 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 VENCEDORES 

POR CRISTO

VENCEDORES 
POR CRISTO
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Prelúdio

I –ADORAÇÃO E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração: 
 
Dirigente: “Tende em vós o mesmo sentimento 

que houve também em Cristo Jesus, pois 
ele, subsistindo em forma de Deus, não 
julgou como usurpação o ser igual a Deus;” 
(Fp 2. 5-6)

Congregação: “Antes, a si mesmo se esvaziou, 
assumindo a forma de servo, tornando-se 
em semelhança de homens; e, reconhecido 
em figura humana,”  (Fp 2.7)

Dirigente: “A si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até à morte e morte 
de cruz. Pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome,” (Fp 2.8-9)

Todos: “Para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da 
terra, e toda língua confesse que Jesus 
Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.”  
(Fp 2.10-11)

52 HNC – “Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO AO DEUS 
PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Da multidão dos que 
creram era um o coração e a alma. Ninguém 

considerava exclusivamente sua nem uma 
das coisas que possuía; tudo, porém, lhes 
era comum. Pois nenhum necessitado havia 
entre eles, porquanto os que possuíam terras 
ou casas, vendendo-as, traziam os valores 
correspondentes e depositavam aos pés dos 
apóstolos; então, se distribuía a qualquer um 
à medida que alguém tinha necessidade.” 
(At 4. 32, 34-35) 

Marcha da Fidelidade: Consagração de vida e 
bens ao Senhor 

318 HNC – “Ceiferos do Senhor”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO NA 
PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Presb. Renan Jardim
Coral Canuto Régis

Mensagem: Rev. Mílton Ribeiro 

IV – CONTRIÇÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Tendo, pois, a Jesus, o 
Filho de Deus, como grande sumo sacerdote 
que penetrou os céus, conservemos firmes a 
nossa confissão.  Acheguemo-nos, 
portanto, confiadamente, junto ao trono da 
graça, a fim de recebermos misericórdia e 
acharmos graça para socorro em ocasião 
oportuna.” (Hb 4. 14 e 16)

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



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, 
Veem, 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.

4. Breve Cristo vai descer, 
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou, 
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

Ministração do Vinho

266 HNC – “Rude Cruz”

VI - DEDICAÇÃO E SERVIÇO AO SENHOR 
JESUS CRISTO

Cântico: “Te Agradeço”

Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és.
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, te agradeço.

Bênção Apostólica
Coral Canuto Régis
Poslúdio



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Hosana
Eu vejo o Rei da glória 
Vindo com o Seu poder
A Terra vai estremecer
Eu vejo Sua graça 
Os pecados perdoar
A Terra vai então cantar

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas 2x

Eu vejo um povo eleito 
Assumindo o seu lugar
Pra sua fé compartilhar
Eu vejo um avivamento 
Quando o Teu povo orar 
E Te buscar, e Te buscar

Limpa o meu coração
Abre os meus olhos pra que eu possa ver
Com o amor que tens por mim, Te amo

Quero ser igual a Ti, 
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Pois Contigo vou viver pra sempre

 I – ADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração:  
Dirigente: “Rendei graças ao Senhor, invocai 

o seu nome, fazei conhecidos, entre os 
povos, os seus feitos.” (Sl 105.1)

Congregação: “Cantai-lhe, cantai-lhe 
salmos; narrai todas as suas maravilhas.” 
(Sl 105.2)

Todos: “Gloriai-vos no seu santo nome; 
alegre-se o coração dos que buscam o 
Senhor.” (Sl 105.3)

Cântico:  Jesus Filho de Deus

Deixou os céus para me encontrar,
Aqui não é o Seu lugar
Um amor assim o mundo não conheceu

Naquela cruz Se entregou, 
O Teu perdão me alcançou
Um amor assim o mundo não conheceu

No altar de adoração seja sempre exaltado,
 Jesus, Filho de Deus
Deixou a Sua glória, Morreu em meu lugar
Jesus, Filho de Deus, 
Tu És Jesus, Filho de Deus
 
Levou sobre Si pecado e dor, 
Venceu a morte e ressuscitou
Um amor assim o mundo não conheceu

Seja exaltado, engrandecido, 
Seu nome é Santo, Poderoso É
E não há nada que apague o Seu amor

A cruz me libertou, A cruz me libertou   2x

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra, Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e 
pão para alimento também suprirá e 
aumentará  a  vossa  semente i ra  e 
multiplicará os frutos da vossa justiça.”      
(2 Co 9. 8 e 10).



Consagração de Vida e Bens ao Senhor 

177 HNC – “Firme nas Promessas”

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Regozijai-vos sempre. 
Orai sem cessar.” (1 Ts 5. 16-17)

Motivos de Oração

Cântico: Vem de Ti Senhor

Não tenho palavras pra agradecer 
Por Tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer, 
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou e o que vier a ser, 
Vem de Ti, Senhor

Dependo de Ti, Preciso de Ti
Sozinho, nada posso fazer
Descanso em Ti, Espero em Ti    
Sozinho, nada posso fazer

Nunca me deixes esquecer, 
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou e o que vier a ser, 
Vem de Ti, Senhor

Tudo o que tenho, Tudo o que sou     
O que vier a ser entrego a Ti Senhor

Nunca me deixes esquecer, 
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou e o que vier a ser, 
Vem de Ti, Senhor

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – PRATIQUE A PALAVRA

Leitura Bíblica: Presb. Roberto Marinho

Cântico: Jesus Te amamos

A terra passará, o Teu amor não mudará
Por Tua graça, pedra angular
Voltou a respirar quem morto parecia estar
A escuridão não prevalecerá

Por tudo que és, 
Respondemos a Ti com amor a Ti cantamos

Jesus, Te amamos, Como Te amamos
Te adoramos de coração

Tua esperança dás, O órfão achou um lar
O que era perdido se encontra em Ti Jesus
Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás
Regenerados pela Tua cruz

Por tudo que és, 
Respondemos a Ti com amor a Ti cantamos

Jesus, Te amamos... 2x

Nosso afeto e devoção, 
Rendemos aos Teus pés, ó Jesus 4x

Jesus, Te amamos...

Mensagem: Mis. Leninha Maia
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V – SIRVA COM ALEGRIA 

Cântico: 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 e ousado amor de Deus
Oh, deixa as noventa e nove 
Só pra me encontrar
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo
Mesmo assim se entregou
Oh, impressionante, 
Infinito e ousado amor de Deus

Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim
Eu não tinha valor mas tudo pagou por mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh, impressionante...

Traz luz para as sombras 
Escala montanhas
 Pra me encontrar
Derruba muralhas, 
Destrói as mentiras, 
Pra me encontrar

Oh, impressionante...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Grandioso amor 

Grandioso amor, 
Bem maior do que os problemas 
Que esse mundo tem
Poderoso amor 
Que transforma nossas vidas 
E nos leva além...

Amor melhor 
Que tudo que essa vida possa oferecer
Amor maior 
Que nos faz bem mais fortes e nos faz vencer
 

Eu canto a Ti, Senhor 
Pra Te agradecer tão precioso amor
Que vem me transformar, 
Que me dá vida eterna e vem me curar
Grandioso amor
 

Generoso amor 
Que entregou Seu filho 
Pra morrer em meu lugar
Glorioso amor 
Que acalma as tempestades e me faz louvar
Amor melhor 
Que tudo que essa vida possa oferecer
Amor maior 
Que nos faz bem mais fortes e nos faz vencer

Eu canto a Ti, Senhor...    2x

Faz em mim Tua vontade, ó Deus, 
Me atrai pra mais perto de Ti 
Quebra o vaso e faz tudo outra vez, 
Faz fluir Tua unção de poder  
 
Grandioso amor, Poderoso amor, Generoso 
amor, Glorioso amor 
Eu canto a Ti, Senhor…   
Faz em mim Tua vontade...
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#aniversariantes da semana

Hoje: Alessandra Lins da Silva Marinho, Carlos Alberto Prazeres Ribeiro, Dilcea de 
Souza Borges, Leticia Viana de Alcantara, Luciana Brito de Azevedo, Presb.Peter 
Walker Tenney, Thiago Costa Carvalho; 

Seg 10: Dircilene Santos Maia Mendes da Silva, Joaquina Soares Netto, Maria 
Angela de Sousa Mendonça, Rita de Souza Almeida;

Ter 11: Diác. Carlos Candido da Silva, Conceição Maria da Silva, Marco Antonio 
Fernandes Candeias, Marta Joyce dos Anjos Ferreira, Raquel Berbat Picanço 
Teixeira Livramento, Vania Celestino da Fonseca, Washington Andrade Maciel; 

Qua 12: Elci Silva de Carvalho, Diác. José Vinicius Trindade, Maria Domingues de 
Freitas, Pedro Ferreira de Santana, Pedro Henrique Machado da Costa de 
Souza, Sergio Oliveira Campos;

Qui 13: Gláucia Silveira Moreira Improta, Jenis Honorato de Espíndola;
Sex 14: João Rodrigues de Freitas, Leonardo Ribeiro Fernandes, Lorena Rosa 

Fitzner, Zelita Coelho Alexandre;
Sáb 15: Bruno Henrique Assis Trovão, Heitor de Souza Santos, Lêda Bonard 

Franco, Marianna Vieira Arantes, Marissol Gomes Aureliano, Roniele de Souza 
Ximenes. 

#de nascimento
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Qua 12: Rejane Pereira Reis Gomes e Valter Francisco Gomes, Sérgio Luiz 
Barboza e Edjane Mota de Oliveira;

Qui 13: Wilson Ramos da Silva e Ruth Bastos da Silva, Diác. Pedro Alcides Lobo 
Penna Firme e Debora Castilho Moreira Silva;

Sáb 15: Sérgio Mesquita Martins e Olaise de Fátima Santiago Martins.

"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. Milton Ribeiro
19horas:  Mis. Leninha Maia

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

Escala de Diáconos:
Próximo Domingo 09/01/2022: Adeclen Santos, 

Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, 
Luiz Cláudio, José Arteiro, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique.

Próximo Domingo 16/01/2022: Ricardo Dowsley, 
Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, 
Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jerson Ferreira Neto

Escala do Som:
Domingo 09/01/2022:  Presb. Newton Alvarez e 

Diác. Tiago Trindade
Próximo Domingo 16/01/2022:  Leonardo Sayão 

Luiz Diác. Henrique

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 10: 2 Tm 1. 6-14 – Aqui existem dragões?
Ter 11: Mt 2. 1-12 – O único Rei
Qua 12: Salmo 146 – Um estilo de vida de louvor
Qui 13: Mt 9. 27-38 – Todos precisam de compaixão
Sex 14: Salmo 90. 4, 12-15 – Tempo dedesaceleração
Sáb 15: Jó 38. 4-11 – Perfeitamente colocado
Dom 16: Jo 6. 4-14 – Traga o que você tem

#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 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.



Ciclos, tempos e estações
 Um novo ano... Embora saibamos que nada muda 
de um dia para outro, existe em nós uma expectativa por um 
recomeço, como se a cada novo ano fosse possível reiniciar 
nossa vida, como uma nova chance, talvez de acertar mais, 
corrigir algumas coisas, traçando novos objetivos e metas, 
ou resgatando as que ainda não alcançamos. Por mais que o 
tempo seja o mesmo (em meses, dias, horas, minutos, 
segundos) e ciclicamente se refaça a cada ano que termina e 
outro que começa, ele é único e não volta! 
 Há alguns anos , o Senhor me fez perceber que, sim 
há ciclos, tempos e estações em nossa vida, mas para vivê-
los em plenitude, da maneira dEle, não basta caminhar às 
margens, em torno de onde Ele está. É preciso estar no centro 
da Sua vontade, do Seu querer. Se assim não for, 
continuamos andando em círculos, apenas margeando, sem 
avançar para os novos ciclos, tempos e estações que Deus 
tem para nós. 
 A vida com Jesus não é um improviso. Ela é uma 
jornada de fé, que envolve crescimento e amadurecimento 
espiritual, em que absolutamente tudo tem a ver com Ele, com 
a única finalidade de glorificar o Seu nome. E só é possível 
vivê-la estando no centro da vontade de Deus. Se estamos ali, 
nos movemos com Ele, quando e para onde Ele desejar! 
Precisamos aprender a viver de acordo com essa verdade!
 2022 acabou de começar. Se necessário for, repense 
suas expectativas. Se necessário for, abra mão dos seus 
caminhos para dar lugar às rotas que Deus te mostrará, e 
assim discernir os ciclos, tempos e estações do Senhor na 
sua vida. De maneira alguma é fácil, mas é o caminho que vale 
a pena. Vamos (re)começar?
 “Vinde, e tornemos para o Senhor (...). Conheçamos 
e prossigamos em conhecer o Senhor;” Os 6:1,3a

Bianca Bastos

#ump
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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

Mentor Espiritual 
Lic. Daniel Jardim



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
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