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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 

Seja bem-vindo à primeira Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Mantemos vivos, pela Graça do Senhor, as nossas 

tradições e o nosso legado histórico. Primamos pela 
centralidade de Cristo e das Escrituras, pela adoração 
somente a Deus, pelo amadurecimento, edificação e 

comunhão dos fiéis, pelo evangelismo, pelas missões e 
pelo serviço cristão. Somos uma igreja de portas e de 
corações abertos, que vive unicamente pela fé na 

presença, no poder e na unção do Senhor!

01

02

03

05

07

08

09

#editorial
Presb. Roberto Marinho - 3º Secretario

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min | Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#aniversariantes da semana
Nascimento | Casamento

#diversos
Agenda de Oração | Meditação | Escalas



Muitas vezes sentado no banco da Igreja vemos os 
nossos pastores no púlpito, ministrando a Palavra de 
Deus, exortando, acalentando, fortalecendo, 
pacificando o nosso coração, nos levando à 
autorreflexão sobre os muitos temas necessários para 
a edificação da Igreja e o crescimento das ovelhas. 
Para muitos, esse é o ofício dos pastores: pregar 
dominicalmente a Palavra de Deus, fazer os 
cumprimentos à porta e marcar presença nas reuniões 
da Igreja. Dificilmente levamos em consideração ou 
lembramos o tamanho da responsabilidade que os 
pastores têm no Reino de Deus. São eles que cuidam 
de nós, as ovelhas. É na igreja que nos deparamos 
com ovelhas em diversas condições. Algumas fortes e 
saudáveis, outras adoecidas, outras enfraquecidas, 
outras machucadas e outras perdidas. Imaginem 
quanto os pastores precisam empenhar vigor físico, 
tempo, dedicação e perseverança para poder atender 
às ovelhas deste aprisco.
  Em Ef 4. 11 “E ele mesmo deu uns para 
apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores”, 
pastores aqui aparece como um dom espiritual a ser 
praticado, e não como uma função a ser ocupada. 
Essa palavra veio a designar alguém que formalmente 
alimenta o rebanho, administra as ordenanças, lidera a 
adoração e guarda a verdade e 1Pe 5. 2: "Apascentai o 
rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado 
dele, não por força, mas voluntariamente; nem por 
torpe ganância, mas de ânimo pronto."

Um pastor por si só, consegue dar conta da 
demanda das ovelhas por sua própria capacidade, 
força e inteligência? É evidente que não. Somente um 
dom dado por Deus pode fazer com que homens 
comuns, passíveis das mesmas dores e dificuldades 
que nós, possam ser escolhidos e vocacionados 
como pastores e capacitados por Deus, para seguirem 
e  c u m p r i r e m  a  c a r r e i r a  c o m  t o d a s  a s 
responsabilidades do ofício através da ação do 
Espírito Santo neles.

Ser pastor de fato é um dom espiritual dado 
por Deus. A vocação pastoral ao mesmo tempo que é 

um privilégio aos que são chamados para pastorear o 
rebanho de Deus,  é  também uma grande 
responsabilidade com muitos desafios e lutas.

O relacionamento entre o pastor e Deus é 
primordial para a subsistência da relação pastor e 
ovelhas. É o pastor que busca manter nossos valores e 
princípios cristãos firmes. A nossa fé, a nossa 
compaixão e o amor cristão são alimentados pelo 
ensino e pelas exortações aplicadas por ele, o pastor.
 Como nós, as ovelhas, podemos cooperar 
com o trabalho dos nossos pastores? Sendo 
obedientes no exercício da Palavra de Deus ministrada 
por nossos pastores; mantendo a comunhão e a 
unidade acima de qualquer circunstância ou vivência, 
buscando o convívio em amor e misericórdia entre as 
ovelhas; e mantendo nossos olhos atentos em Jesus, 
nosso Sumo Pastor. É importante lembrarmos sempre 
que a responsabilidade e o compromisso do pastor de 
ovelhas vão além das tarefas do domingo. Sempre que 
os virem ou lembrem-se deles, ore por eles. Eles são 
homens como cada um de nós, têm família como nós. 
Entretanto, eles têm a grande responsabilidade da 
nossa vida em suas mãos, Hb 13.17: "Obedecei a 
vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam 
por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta 
delas; para que o façam com alegria e não gemendo, 
porque isso não vos seria útil." Haverá o dia em que as 
responsabilidades de nossos pastores de apascentar 
as ovelhas cessarão, pois o Sumo Pastor virá para 
levar todas as suas ovelhas para viverem com Ele 
eternamente na glória. Maranata! Volta logo, Senhor 
Jesus!

 1 Pedro 5. 2-4: "Apascentai o rebanho 
de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, 
não por força, mas voluntariamente; nem por 
torpe ganância, mas de ânimo pronto; Nem como 
tendo domínio sobre a herança de Deus, mas 
servindo de exemplo ao rebanho. E, quando 
aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a 
incorruptível coroa da glória!"

PASTOR, UM DOM DE DEUS.

#editorial

Presb. Roberto Marinho
3º Secretario 



#notícias gerais
Ordenação de Oficiais
Hoje, no culto matutino, serão ordenados 

e/ou Instalados, os diáconos: 
1- Bruno Jorge Macedo dos Santos 

(Ordenação e Instalação)
2- Carlos Ramalho Trovão (Instalação)
3- Gilberto Alves de Sá (Ordenação e 

Instalação); 
4- Guilherme Cunha de Barros Santos 

(Ordenação e Instalação);
5- Leonardo Freitas Sayão (Ordenação e 

Instalação);
6- Miguel Cândido da Costa Júnior 

(Instalação) 
7- Ricardo Dowsley Fernandes (Instalação); 
8- Rodrigo da Silva Nobre (Instalação).
E os Presbíteros: 
1- Mário Sérgio Costa (Ordenação e 

Instalação);
2- Paulo Raposo Correia (Instalação).
Oremos por estes irmãos que colocam sua 
vida à disposição de Deus e da Igreja para o 
serviço! 

Aniversário da Igreja Presbiteriana do 
Rio de Janeiro
 Organizada em 12 de janeiro de 
1862, pelo Rev. Ashbel Green Simonton. A 
Igreja celebra o evento neste Domingo, no 
C u l t o  M a t u t i n o ,  à s  1 0 h 3 0 m i n . 
Agradecemos pelos 161 anos de pregação 
do Evangelho, pela adoração e louvor, pela 
edificação dos crentes e salvação dos não 
crentes! Bênçãos incontáveis durante este 
longo período de atuação em nossa cidade.
 Louvamos a Deus pela Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, “Uma 
Igreja Evangélica de Portas e de Corações 
abertos!

Comemoração do Dia do Pastor 
Presbiteriano.
 A data oficial é 17 de dezembro, 
por causa da ordenação do Rev. José 
Manoel da Conceição, em 17 de dezembro 
de 1865, o primeiro pastor brasileiro 
ordenado em solo pátrio era presbiteriano, 
ex-padre. Celebraremos a data no Culto 
Matutino, que será dirigido pelo Conselho 
da Igreja. A Igreja louva e agradece a Deus 
pelos pastores que já passaram ao longo 
dos anos na IPRJ e pela Equipe Pastoral 
atual:
Rev. Renato Porpino, Pastor Efetivo; 
Rev. Isaías Cavalcanti, Pastor Auxiliar; 
Rev. André Albuquerque, Pastor Auxiliar;
Rev. Daniel Jardim, Pastor Auxiliar;
Rev. Guilhermino Cunha, Pastor Emérito. 

Maria Flor Almeida Coelho
 Filha de Rodrigo Dias Fonseca 
Coelho e Deborah Marla Almeida Ferreira, 
será Consagrada a Deus através do batismo 
infantil. Os pais se comprometem a criá-la 
nos caminhos do Senhor e a ensinar-lhe os 
princípios e as práticas cristãs. Maria Flor é 
neta dos queridos Presb. Ruy Coelho e 
Shirley. Que Deus abençoe a pequena Maria 
Flor, seus pais e avós!

Ado te  um ado lescen te  pa ra  o 
Acampamento da UPA 
 Em fevereiro teremos o nosso 
acampa no AVB. Se você quiser nos ajudar 
doando bolsas para aqueles que enfrentam 
dificuldade em pagar, é só procurar a Mis. 
Leninha ou a Coordenadora Zoraya. Mais 
uma vez, pela misericórdia de Deus, não 
deixaremos ninguém de fora. É uma 
oportunidade abençoada para a pregação 
do Evangelho.



#sociedades e ministérios

3 - Boletim Dominical 

Junta Diaconal 

Ordenação de Oficiais - A Junta Diaconal se 
alegra com a ordenação dos oficiais eleitos e 
reeleitos na últ ima Assembleia Geral 
Extraordinária. Estejamos em oração pela vida 
dos nossos oficiais diáconos.

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

Reuniões de Oração - Aguarde retorno.

Reuniões Departamentais - Alguns 
deptos. ainda em recesso. Fique atenta! 
 
Vem ai o Retiro Espiritual da Sinodal RJ 
- Dias 24 a 26/03 no AVB. Inscrições 
abertas. 3x R$ 160,00. Não fique de fora. 
Faça logo sua inscrição.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

Temática: “Raízes”. 
(Cl 2. 7)

Período de Recesso - Pausa abençoada pelo 
período de férias. Fique atento aos nossos 
veículos de comunicação. Nossa agenda anual 
foi enviada pelo aplicativo WhatsApp. Se você 
não recebeu, solicite a um dos membros da 
diretoria. Não esqueça de manter o número do 
ECCC cadastrado para não perder as 
informações. Coloque na agenda do seu 
telefone celular. Segue o número: (21) 99500-
9776.

XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 já começaram! O Hotel escolhido foi o 
Porto Real em Mangaratiba. O período 
escolhido de 27 a 29/10/23. Devido ao maior 
interesse do nosso público, conseguimos 
negociar mais algumas vagas com o Hotel. 
Faça sua inscrição para não ficar na lista de 
espera! O casal procurador Patrícia e Marcelo 
está recebendo as fichas de inscrição e 
orientando sobre as formas de pagamento.



#sociedades e ministérios
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Aniversário de Casamento - Que o seu 
casamento seja construído sobre a Rocha que é 
Jesus! Que bênção ter um casamento suprido 
pelo Deus que criou a família! Que o Senhor 
nos ensine a perdoar e amar. Que Ele alimente 
este amor a cada dia! Parabéns aos nossos 
casais!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Nossa sociedade recebeu a notícia do nosso 
irmão e sócio Jonas de Souza, de que ele não 
mais estará conosco a partir deste ano de 2023. 
Ele já se encontra Congregando na IP de 
Copacabana desde o dia 08 deste mês. 
Enquanto o Jonas esteve conosco na UPH, nós 
fomos muito abençoados com a sua presença e 
espírito de louvor! Desejamos que ele seja 
ricamente edificado nesta nova comunidade de 
fé e que continue na presença do nosso bom 
Deus, desenvolvendo o seu dom para honra e 
glória do Senhor Jesus!

Na semana que vem teremos a primeira reunião 
devocional do ano de 2023! Não perca! Já 
marque logo em sua agenda!

No dia 11/02 será comemorado o Dia do 
Homem Presbiteriano do Rio de Janeiro. 
Acontecerá na IP Nova Friburgo e contará com 
a preleção do Rev. Roberto Brasileiro. Vai ser 
uma bênção!

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Upa de férias!- Agradecemos a Deus pelo ano 
de 2022: agora desfrutaremos desse período 
de férias escolares para descansar e 
voltaremos no dia 5/02 com muita novidades!

Acampamento de Verão da Upa Rio - As 
vagas para o acampamento de verão 
esgotaram.

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR

Hoje, no culto vespertino, às 19 horas, teremos 
a celebração da Ceia do Senhor. Os filhos de 
Deus celebrarão a morte e a ressurreição, de 
Cristo nesse Ato de Comunhão com Deus e 
com os que são dele. Participe com a sua 
família! 

PROGRAMA “VERDADE E VIDA” 

Sábado, às 8 horas, na RedeTV. Louvor, 
entrevista e mensagem com Rev. Hernandes 
Dias Lopes e Rev. Rosther Guimarães. 
Assista com a família e divulgue!
verdadeevida@ipb.org.br - @ipboficial



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio

I – A IGREJA ADORA 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)

Mulheres: “Quem, pois, conheceu a mente do 
S e n h o r ?  O u  q u e m  f o i  o  s e u 
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)

14 HNC - “Louvor.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – A IGREJA AGRADECE AO 
DEUS DA PROVISÃO

Marcha da Fidelidade: Vida e bens consagrados 
ao Senhor

49 HNC - “Sempre Vencendo.”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membro

III – A IGREJA INTERCEDE POR 
SEUS MEMBROS

Dirigente: “Porque desde a antiguidade não se 
ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem 
com os olhos se viu Deus além de ti, que 
trabalha para aquele que nele espera.” (Is 64.4)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV – A IGREJA CELEBRA 161 ANOS DE 
ORGANIZAÇÃO

  298 HNC - “A Pedra Fundamental.” -             

Leitura Uníssona: “Também eu te digo que tu 
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha Igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. A Igreja, na 
verdade, tinha paz por toda a Judeia, 
Galileia e Samaria, edificando-se e 
caminhando no temor do Senhor, e, no 
conforto do Espírito Santo, crescia em 
número.” (Mt 16.18; At 9. 31).

Oração de Gratidão Pelo 161º Aniversário 
da IPRJ

Ordenação e Instalação de Diáconos e 
Presbíteros.

V – A IGREJA CELEBRA O DIA DO 
PASTOR PRESBITERIANO

221 HNC - “Um Vaso de Bênção.” - 1º Estr.

Dirigente: “Sou grato para com aquele que me 
fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que 
me considerou fiel, designando-me para o 
ministério, Dar-vos-ei pastores segundo o 
meu coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência.” (1 Tm 1. 
12; Jr 3. 15)

Homenagem aos Pastores - Conselho.
Oração de Gratidão e Intercessão pelos 
Pastores. 

VI – A IGREJA CRESCE NO 
CONHECIMENTO DA PALAVRA

Leitura Bíblica: Hb 1. 1 - 4
            Presb. Olympio Bezerra.
Coral Canuto Régis
Mensagem: Presb. Denílson Sevilha

VII – A IGREJA DEDICADA AO
 SERVIÇO DO SENHOR

299 HNC - “Renovação.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

1 º estr.
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO

“…Entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos 
espirituais.” (Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “E clamavam em grande voz, dizendo: 

Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao 
Cordeiro, pertence a salvação.” (Ap 7.10)

Congregação: “Todos os anjos estavam de pé 
rodeando o trono, os anciãos e os quatro 
seres viventes, e ante o trono se prostraram 
sobre o seu rosto, e adoraram a Deus.”               
(Ap 7.11)

Todos: “Dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a 
sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o 
poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos 
séculos dos séculos. Amém!”(Ap 7.12)

38 HNC - “Louvores sem Fim”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – CONSAGRAÇÃO 

“Dando sempre graças por tudo ao 
nosso Deus e Pai…” (Efésios 5. 20)

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)

Marcha da Gratidão: Consagração da vida e 
bens ao Senhor.

32 HNC – “O Deus Fiel.”
Oração de Consagração

Pastorais

III –  EDIFICAÇÃO

“…Instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria...” 

(Colossensses 3.16)

Leitura Bíblica: Presb. Paulo Raposo
Mensagem: Rev. Renato Porpino

IV –CONTRIÇÃO

“…Sede Pacientes na Tribulação; na 
oração, perseverantes.” (Romanos 12.12)

Dirigente: “Se, porém, andarmos na luz, como ele 
está na luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado.”(1 Jo 1.7)

Congregação: “Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados e nos purificar de toda 
injustiça.” (1 Jo 1.9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – CEIA DO SENHOR

“…Fazei isto em memória de mim.”    
(1 Co 11. 24)

Ministração do Pão: 

144 HNC – “Segurança e Alegria.”

Cântico: A Começar em Mim.

Ministração do Vinho: 

88 HNC – “Amor Perene.”

Cântico: Porque Ele Vive.

VI – DESPEDIDA

“…Sede fervorosos de espírito servindo 
ao Senhor…” (Romanos 12.11)

Cântico: Te Agradeço.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

#liturgiaCulto Vespertino  19horas
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#aniversariantes da semana

Hoje: Bruno Henrique Assis Trovão, Heitor de Souza Santos, Lêda Bonard Franco, 
Marianna Vieira Arantes, Marissol Gomes Aureliano, Roniele de Souza 
Ximenes;

Seg 16: Katia Maria do Rego Wong, Diác. Luís Carlos da Silva Pinto;
Ter 17: Felipe Silveira Loureiro Santos Nascimento, Lúcia Garcia Leite, Rosangela 

da Silva Porto;
Qua 18: Maria de Lourdes Damasceno Souza, Maria Zoraya de Freitas Lemos, 

Paulo Roberto Gonçalves do Nascimento;
Qui 19: Denia de Souza do Ó, Hugo Borges Backx, Maria Ester de Mello Chaves;
Sex 20: Adriana Francisca Teixeira Rocha, Daniel Fábio Sousa da Silva, Lidia 

Lima, Ruth dos Santos Leitão Vilela;
Sáb 21: Jasson Soriano de Lima, Siloé Ramos.

#de nascimento

Hoje:  Sérgio Mesquita Martins e Olaise de Fátima Santiago Martins;
Ter 17: Eduardo Jorge de Lima Fontes e Monique Christina Vadesilho Lourenço 

Fontes;
Qua 18: Rosangela Lopes Cabrial e Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Diác. Péricles 

de Amorim Figueiredo e Regina Maria de Britto Figueiredo, Tiago Aurélio 
Borges Almeida e Carolline Trece Marques;

Qui 19: Márcia de Carvalho Silva Pinto e Sérgio Rodrigues Pinto, Katia Andrade 
Maciel da Silva Campos Galdi e João Alfredo da Silva Campos Galdi;

Sex 20: Sérgio Paula Fraga e Martha Correia Fraga, Presb. Assuero de Oliveira 
Silva e Fabiane Reis Gressler, Adriana Francisca Teixeira Rocha e Sergio 
Gomes da Conceição, Irland João Allysson dos Santos Pereira e Gisele Gomes 
de Jesus;

Sáb 21: Priscila Oliveira Guidi de Barros Bockmann e Marcelo Cardoso 
Bockmann.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos 
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)

#de casamento



#agenda de 
oração

#meditações 
diárias

"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, Lucy Sathler, 
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias Saud, 
César Mello, Eleny Silva, Marília Costa, 
Elio Sardinha,  Artur Martins da Costa, 
Gerci Maria da Silva, Suzy Aguiar, Alice 
Lugarinho, Evando Radicetti, Diácono 
Sérgio de Oliveira, Juliana Barcelos, 
Josué Martins, Ângela Gouveia, Marlene 
Mandarino, Rute Morais Pereira, Lucy 
Millan, Euclides Vendrami, Railton 
(esposo de Irene Aquino), Presb. Antônio 
Carlos, Sr. Jardel (pai do Rev. Renato), 
Yasmin (sobrinha-neta de Mônica Faria), 
Lêda e Diác. Francisco Franco.

Seg 16: 1 Samuel 17:32- 41-47 - 

Poderoso;

Ter 17: Apocalipse 4:4-11 - Mágico 

de Oz; 

Qua 18: Romanos 15:5-13 - Um 

legado de aceitação;

Qui 19: Isaías 26:3-13 - Fé 

inabalável;

Sex 20:  Salmo 104:24-25 - 

Pegadas de Deus;

Sáb 21: Mateus 19:16-21 - Peixes 

pequenos;

Dom 22: Mateus  28 :1-10  - 

Corramos para transmitir.

Escala de Pregação
9horas:  Presb. Denílson Sevilha
19h:  Rev. Renato Porpino

Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/01: 10h30min: Presb. Luis Alberto;
            19h: Presb. Presb. Luis Monteiro;
08/01:  10h30min: Presb. Mário Sérgio;
             19h: Presb. Newton Alvarez;
15/01: 10h30min: Presb. Olympio Bezerra;
            19h: Presb. Paulo Raposo;
22/01: 10h30min:  Presb. Peter Tenney
            19h: Presb. Renan Jardim;
29/01: 10h30min:  Presb. Roberto Marinho;
            19h: Presb. Ruy Coelho.

Escala de Diáconos e Auxíliares:

Domingo 15/01/2023: Felipe Agum,* Pedro 
Lobo,* Adeclen Gárcia, Gilberto Sá, Marcelo 
Freitas, João Paulo, Rodrigo Nobre, Sérgio 
Branco.

Domingo 22/01/2023: Marcelo Magalhães*, 
Lúcio Maia*, Adolfo Correia, Charles 
Mattos, Guilherme Cunha, Jérson Ferreira 
Neto, Leonardo Trindade, Lilian Costa, Tiago 
Trindade.

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 15/01/2023: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique 
Próximo Domingo: 22/01/2023: Victor Mota, 

Filipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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A casca de feijão
Se você ama aquele seu amigo que te dá um toque 

salvador quando está com uma casca de feijão nos dentes, 
você deveria igualmente amar aquele teu amigo corajoso que 
te avisa sobre aquela “casca de feijão” no teu comportamento.

Antes de ficar todo ofendido e declarar o fim dessa 
amizade, seja humilde, se permita pensar “e se... for verdade?” 
Gaste um tempo pensando sobre isso. Avalie as coisas que 
você falou e fez no passado com essa nova ótica. Se ainda 
estiver com dúvida converse com outras pessoas que te 
conhecem e que você confia. Mais de uma se puder. Melhor 
um momento de constrangimento e adaptação do que passar a 
vida com uma bela casca de feijão adornando o incisivo central 
da sua personalidade.

Depois disso, leve esse seu amigo corajoso pra sair e 
pague uma bela feijoada pra ele. E não se esqueça de retribuir 
com o mesmo amor e lealdade.
            Afinal: “Melhor é a repreensão feita abertamente do 
que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o 
inimigo multiplica beijos.” (Provérbios 27:5-6)                                                                                                                                                                     

Raquel Correia

NOSSA UMP DE VERÃO ESTÁ A TODO VAPOR! A 
UMP-RIO não para, e o mês de janeiro está recheado de 
programações especiais! Temos EBD de Verão (domingos, às 
9h), Futebol de Verão (16, 23 e 30/01), Vôlei de Praia (20/01) e 
UMP JOGA Y JOGA (27/01)! Só coisa boa com gente 
maravilhosa e você é nosso convidado! Vamos amar conhecer 
e receber você! Siga-nos no instagram: @umprio para ficar 
ligado em todas as nossas atualizações!

JÁ SE INSCREVEU NO NOSSO ACAMPAMENTO? 
Nosso Acampa será realizado no feriado de Carnaval, entre os 
dias 17/02 e 22/02, no Acampamento Vale de Bênçãos, 
Bananal/SP! O investimento é de R$ 500,00 se você for de 
ônibus ou R$ 460,00 se for de transporte próprio! Inscrições 
todos os domingos após os cultos matutino e vespertino no 
hall da cantina! Lembrando que o Acampamento de Verão é 
aberto para todas as idades! Chame todo mundo e partiu 
Bananal!

#ump
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Diretoria:

Presidente:
Maria Luisa Miranda

Vice-Presidente:
Guilherme Valin 

1ª Secretária:
Vitória Guedes

2ª Secretária:
Gabriella Santi

Procurador:
Kelvin Bragança

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual 
Rev. Daniel Jardim



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

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)


