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DISCÍPULOS, 
Tema Anual 2023

"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os 

a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que  estou convosco todos os dias até à consumação 

do século." (Mateus 28. 19 -20) 
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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!
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“Depois disto, o Senhor designou outros 
setenta; e os enviou de dois em dois, para que 
o precedessem em cada cidade e lugar aonde 
ele estava para ir.” (Lucas 10. 1 – 12, 17 – 20)
 Somente o evangelista Lucas registra 
o envio deste grande grupo de discípulos. 
Jesus Cristo, após ter sido rejeitado pelos 
samaritanos (Lc 9. 53), colocou Seus 
discípulos à prova com a seguinte afirmação: 
“As raposas têm seus covis, e as aves do céu, 
ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde 
reclinar a cabeça” (Lc 9. 58) e depois 
comissionou outros setenta para a nobre 
missão de precedê-lo nas cidades por onde 
deveria passar.
 A missão que Jesus confiou aos 
outros setenta discípulos nos apresenta pelo 
menos seis características relevantes quanto à 
ordem de fazer discípulos, vejamos:

01) Contempla uma Justa Cooperação – Os 
discípulos foram enviados de dois em dois. 
A ajuda mútua gerava encorajamento e 
fortalecia a comunhão dos seguidores de 
Cristo.

02) Aponta para a necessidade de 
Intercessão – Jesus ensina que os 
discípulos deveriam rogar ao Senhor da 
seara para o envio de trabalhadores. Todo 
ministério desenvolvido no Reino de Deus 
deve ser precedido de oração.

03) Evidencia a falta de Trabalhadores – A 
obra do Senhor jamais será interrompida 
por falta de obreiros, porém o acúmulo de 
funções se dá pelo cenário de uma seara 
grande diante de um número tão reduzido 
de trabalhadores.

04) Destaca o caráter da Prudência – A 
orientação de Jesus funciona como uma 
advertência quanto aos perigos na Missão. 
A expressão utilizada por Jesus apresenta a 
conotação de cordeiros sendo enviados 
para o meio de lobos. A Igreja de Cristo não 
pode se descuidar, afinal existe uma 
batalha espiritual que é real e invisível e que 
é percebida enquanto cumprimos nossa 
missão.

05) Apresenta a lembrança da Urgência – 
Jesus os adverte para não levarem nem 
bolsa, alforje, sandálias e não saudar 
ninguém pelo caminho. Jesus não deu 
outra opção à Igreja que não fosse pregar a 
tempo e fora de tempo. A missão do 
discipulado é urgente!

06) Denuncia a proximidade do Reino – Os 
discípulos deveriam anunciar que o Reino 
de Deus está próximo. Vale ressaltar que a 
proximidade do Reino de Deus está 
pautada na consumação de toda Obra de 
Jesus Cristo.

 O evangelista Lucas registra também 
o regresso dos setenta discípulos, afirmando 
de que estavam possuídos de alegria em 
função de presenciarem os demônios se 
submetendo à autoridade do nome de Jesus. 
Ele ainda os adverte afirmando que a maior 
alegria é estar com o nome arrolado nos céus.

Que a missão da Igreja seja cumprida 

com alegria por contemplar pessoas se 

rendendo e se tornando discípulos de Jesus!

Rev. André Luis Albuquerque
Pastor Auxiliar 

A Missão dos Setenta

#editorial



#notícias gerais
Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja, constituído 
pelos pastores e presbíteros, reunir-se-á na 
próxima quarta-feira, dia 08/2, às 18h, em 
sua sala, presencialmente. A Igreja é 
convidada a orar por seus representantes e 
líderes espirituais! 

Acampamento da Igreja
 Será no Vale de Bênçãos, de 17 a 
22/02, em Bananal – SP, sob a coordenação 
da UMP Rio. Ainda há vagas para os quartos 
coletivos. Faça a sua inscrição, após o 
culto, no hall da secretaria. Serão 
momentos de edificação, comunhão, lazer e 
confraternização!  Esperamos você!

Devocionário Pão Diário 2023
 Os devocionários da segunda 
remessa chegaram e permanecem no valor 
de R$10,00 a unidade. Procure, após os 
cultos, a barraca de vendas ou entre em 
contato pelo número: 99500-9778 e 
aproveite para presentear familiares e 
amigos com a Palavra de Deus.

Acampamento Vale de Bênçãos
 O Acampamento Vale de Bênçãos é 
um espaço onde a Igreja tem investido 
recursos para que seja um local de bênçãos, 
tanto para a cidade, como para a Igreja de 
Cristo nestes 48 anos de existência de 
comunhão, de edificação, de compromisso 
social e de cumprirmos o "IDE" de Jesus!
 Em 2023 a Coordenadoria vislumbra 
os seguintes projetos: a construção de uma 
nova cisterna; refazer a instalação elétrica de 
áreas específicas do AVB; limpeza do terreno; 
colocação de calhas na nova capela e demais 
instalações; manutenções diversas; e projeto 
especial para a rampa que dá acesso ao 
refeitório, dentre outras coisas.  P a r a 
que isso aconteça, o AVB necessita de que 
existam MANTENEDORES em 2023. A 
Coordenadoria convida VOCÊ para fazer parte 
da bênção e se tornar um MANTENEDOR do 
AVB com um compromisso mensal específico, 
sem perder a oportunidade de abençoar a 
Catedral como já tem feito, com seus dízimos e 
ofertas. Fale com um Presbítero e seja uma 
bênção para o Vale abençoar outros.

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. É uma 
oportunidade abençoada para a pregação 
do Evangelho.

Férias Pastorais
 O Rev. Isaías Cavalcanti, pastor 
auxiliar da Igreja, desfruta de um período de 
férias, de 06 a 20 de fevereiro. Ore por sua 
família e por seu descanso!

Dia do Homem Presbiteriano 
 Comemora-se hoje, em todo o Brasil, o dia do Homem Presbiteriano. Homens 
valorosos que servem fielmente ao Senhor. Parabéns! Que o Senhor continue usando! cada 
homem presbiteriano.



#sociedades e ministérios
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Junta Diaconal 

Reunião Ordinária: Convocamos a todos os 
irmãos diáconos para a nossa próxima Reunião 
Ordinária que ocorrerá amanhã, 06/02, às 
19h15min.

Reunião de Oração: As nossas reuniões de 
oração têm sido uma bênção! O nosso próximo 
encontro será amanhã, dia 06/02, às 18h30min, 
antes da Reunião Ordinária. Esteja conosco!

Estacionamento: O estacionamento da Igreja 
é sujeito a uma lotação máxima definida pela 
administração da Igreja. Caso você estacione 
em uma das vagas em fila dupla, manobre seu 
veículo logo após o Culto para que todos 
saiam. Caso você não possa esperar pela 
desocupação das vagas, pode utilizar o 
estacionamento Let Park, próximo à lateral do 
hotel Íbis. Temos um convênio onde você pode 
pagar R$ 7,00 se apresentar o canhoto do 
estacionamento carimbado pela Igreja. Procure 
um diácono ou uma pessoa da equipe de 
recepção para carimbar o seu canhoto.

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

Depto. Ruth Pinho - Dia 11/02, às 15h, na 
casa de Ligia Jardim.

Dia do Homem Presbiteriano -  A SAF RIO  
saúda a todos os Homens Presbiterianos pelo 
seu dia, rogando a Deus ricas bênçãos sobre a 
vida de cada um. 

Retiro Espiritual da Sinodal RIO no AVB - 
Será realizado dos dias 24 a 26 de março no 
Acampamento Vale de Bênçãos - SP. Faça já 
sua inscrição - Preço: 3 x R$ 160,00. (Tudo 
incluído).

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

Temática: “Raízes.” 
(Cl 2:7)

Período de Recesso - Em breve retomaremos 
nossas atividades! Fique atento aos nossos 
veículos de comunicação. Nossa agenda anual 
foi enviada pelo aplicativo whatsapp. Se você 
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não recebeu, solicite a um dos membros da 
diretoria. Não esqueçam 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 - O Hotel escolhido foi o Porto 
Real em Mangaratiba, no período de 27 a 
29/10/23. Devido ao maior interesse do nosso 
público, conseguimos negociar mais algumas 
vagas com o Hotel. Corra para não ficar de fora!

Aniversár io de Casamento -  Fe l i z 
aniversário de casamento! Dia de renovar a 
aliança e celebrar mais um ano de amor. Que a  
felicidade a dois seja sempre presente em suas 
vidas!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Dia do Homem Presbiteriano - No primeiro 
domingo de fevereiro comemora-se o Dia do 
Homem Presbiteriano. Desejamos a todos os 
Homens Presbiterianos a continuidade das 
bênçãos do Senhor!

Reunião do Oração - Hoje também é dia da 
nossa Reunião de Oração da UPH. Acontecerá 
no chat de vídeo do nosso grupo no Telegram. 
Acesse, às 17h30min, o link:
https://t.me/uphriogrupo?videochat

(É necessário ter uma conta, 
gratuita, de Telegram).

Neste sábado, as UPHs do nosso Estado vão 
estar reunidas na IP Nova Friburgo para a 
comemoração  do  D ia  do  Homem 
Presbiteriano, às 15h! Conosco estará o Rev. 
Roberto Brasileiro, que ministrará uma palavra 
aos homens presbiterianos que estarão 
presentes. Chega junto!
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://t.me/uphrio/431

Movimento Oásis 

Agenda de Fevereiro:  
06/02 – Reunião de Oração – 18h 
12/02 – Reunião de Oração – 18h 
27/02 – Reunião de Oração – 18h

Acampamento de Páscoa: Está chegando o 
Acampamento do Movimento Oásis acontecerá 
dos dias 06 a 09 de abril no Acampamento Vale 
de Bênçãos (AVB), reserve já sua inscrição com 
as irmãs: Irani (21) 96534-3536 ou Bernadeth 
(21) 99327-3031, Taxa: R$ 500,00.

ECOS da Catedral

 Queridos e  amados l íderes e 
auxiliares dos ECOS. Hoje, às 17h, na sala 304 
do Ed. Antônio Trajano, estaremos reunidos 
para tratarmos dos assuntos pertinentes ao 
Ministério de Pequenos Grupos, o Ecos da 
Catedral. Estejam conosco! Sua participação e 
seu envolvimento são muito importantes. 
ECOS - Evangelismo; Comunhão; Oração e 
Serviço. ecos@catedralrio.org.br
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “Este é a imagem do Deus 

invisível, o primogênito de toda a criação; 
Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo 
subsiste.” (Cl 1. 15 e 17).

Mulheres: “Ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, 
glória, majestade, império e soberania, 
antes de todas as eras, e agora, e por 
todos os séculos.” (Jd 25).

Homens: “Assim, ao Rei eterno, imortal, 
invisível, Deus único, honra e glória pelos 
séculos dos séculos.” (1 Tm 1. 17).

Todos: “Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16. 27)

47 HNC - “Louvor e Glória.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO.

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com 
os teus bens e com as primícias de toda a 
tua renda; e se encherão fartamente os 
teus celeiros, e transbordarão de vinho os 
teus lagares.” (Pv 3. 9- 10).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

318 HNC - “Ceifeiros do Senhor.” 

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO  

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS NA 
PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lucas 3. 1-14 
             Presb. Sérgio Santos

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da Série: “Andando como Ele andou.” 

IV – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Dirigente: “Por isso, aquele que comer o 
pão ou beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será réu do corpo e do 
sangue do Senhor.” (1 Co 11. 27).

Congregação: “Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (1 Co 11. 28-29).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – COMUNHÃO 

COM DEUS PELA MORTE DO SALVADOR

Ministrando a Ceia do Senhor:
Compartilhamento do Pão

51 HNC - “Cristo Adorado.”
Cântico: “Este é o Meu Corpo.”

Compartilhamento do Cálice
269 HNC - “Seja Bendito o Cordeiro.”

Cântico: “Foi no Calvário.” 

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Como é precioso, Irmão.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Prelúdio:“Espírito, Enche Minha Vida/Ao Único”

I – ADORAÇÃO

 “…Entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais.” 

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Reina o Senhor. Revestiu-se de 

majestade; de poder se revestiu o Senhor 
e se cingiu.  Firmou o mundo, que não 
vacila.” (Sl 93. 1)  

 

Congregação: “Desde a antiguidade, está 
firme o teu trono; tu és desde a 
eternidade.” (Sl 93. 2)

Todos: “Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e 
dai louvores ao seu santo nome.”                       
(Sl 97.12).

Cântico: “Grande é o Senhor”

Cântico: “Maravihoso”

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

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

Leitura Uníssona: “Aconteceu que no fim 
de uns tempos trouxe Caim do fruto da 
terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua 
vez, trouxe das primícias do seu rebanho 
e da gordura deste. Agradou-se o Senhor 
de Abel e de sua oferta;” (Gn 4. 3 e 4).

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

Cântico: “Vem de Ti, Senhor”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

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

Leitura Uníssona: “Confia no Senhor e faze 
o bem; habita na terra e alimenta-te da 
verdade. Agrada-te do Senhor, e ele 
satisfará os desejos do teu coração. 
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia 
nele, e o mais ele fará.” (Sl 37. 3 - 5)

Motivos de Oração

Cântico: “Não Tenhas Sobre Ti”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

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

(Colossenses 3.16)

Leitura Bíblica: Gênesis 1. 2. 1 – 3
           Presb. Adibe Vieira 
Mensagem: Rev. Daniel Jardim 
Tema da Série: ”Criados para andar com Deus.”

V – DESPEDIDA

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

Cântico: “Renova-me”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Pai Nosso”

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V – COMUNHÃO 

COM DEUS PELA MORTE DO SALVADOR

Compartilhamento do Pão

Cântico: “Este é o Meu Corpo.”

Este é meu corpo, partido por Ti
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come, e quando o fizeres
Faze-o em amor por mim.

Este é meu sangue, vertido por ti
Traz o perdão e liberdade
Toma e bebe, e quando o fizerdes
Faze-o em amor por mim.

Compartilhamento do Cálice

Cântico: “Foi no Calvário.”

Há momentos
Em que as palavras não resolvem   (bis)
Mas o gesto de Jesus
Demonstra amor por nós. 

Foi no Calvário. Que ele sem falar
Mostrou ao mundo inteiro (bis)
O que é amar   

Aqui no mundo, As desilusões são tantas 
Mas existe uma esperança (bis)
É que Cristo vai voltar  

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

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

Prelúdio:“Espírito, Enche Minha Vida/Ao Único”

I – ADORAÇÃO

 Cântico: “Grande é o Senhor”

Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus
Seu Santo Monte
Alegria de toda a terra

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante dEle nos prostramos

Queremos o teu nome  engrandecer
E agradecer-te 
Por tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor
Pois só tu és o Deus eterno
Sobre a terra  e céu.

01



#Cânticos Culto Vespertino  19h

Cântico: “Maravihoso”

Quão formoso és, 
Rei do universo!
Tua glória enche a terra e enche o céu.

Tua glória enche a terra
Tua glória enche o céu
Tua glória enche a minha vida, Senhor

Maravilhoso é estar em Tua presença 
Maravilhoso é poder Te adorar
Maravilhoso é tocar em Tuas vestes
Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!

II – CONSAGRAÇÃO 

Cântico: “Vem de Ti, Senhor”

Não tenho palavras 
Pra agradecer, Tua bondade

Dia após dia, 
Me cercas com fidelidade
Nunca me deixes esquecer 
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou, 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, o que vier a ser

III – CONTRIÇÃO

Cântico: “Não Tenhas Sobre Ti”

Não tenhas sobre ti
Um só cuidado, qualquer que seja
Pois um, somente um,seria muito para ti

É meu, somente meu,
Todo trabalho,
E o teu trabalho
É descansar em mim

Não temas quando enfim
Tiveres que tomar decisão
Entrega tudo a mim
Confia de todo coração 

V – DESPEDIDA

Cântico: “Renova-me”

Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual.

Renova-me, Senhor Jesus,
Põe em mim teu coração.

Porque tudo o que há dentro de mim
Necessita ser mudado, Senhor.

Porque tudo o que há 
Dentro do meu coração
Necessita mais de ti.
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#aniversariantes da semana

Hoje: Alexandre Tenório de Oliveira, Camilla da Silva Ramos, Carine Gripp Couto 
Monte Santo, Cecília Oliveira Araujo, Mirian Maia Mendes da Silva, Pedro 
Morais Abdo.

Seg 06: Maria Delmina Crescente, Raquel Machado de Miranda.
Ter 07: Anna Laura Santos de Lima N. de O. A. Amaro, Arthur Bazeth da Silva, Jane 

Pereira Reis, Noemi Coutinho Stefanon, Pâmella Bandini Dias, Pedro Paulo 
Xinde Antonio, Zélia Maria Fernandes de Luna Diniz.

Qua 08: Cláudio Luiz dos Santos Couto de Souza, Gladys Solange Silva Araújo, 
Gláucia Macedo de Lima, Khatya Elizabeth Gripp Couto, Levi de Almeida 
Monteiro, Mateus Levi Simões Fernandes, Yasmin Pulleiro de Carvalho.

Qui 09: Ana Maria Araújo de Andrade.
Sex 10: Jéssica Julianelli Spiller, Orlando Sanches Braga, Ronaldo Baptista 

Donald.
Sáb 11: Cíntia Danieli Abrantes Huguenim, Débora Reis da Silva, Denise 

Soares da Conceição, Erika Suellen Machado Gama, Fernando Silva Barros, 
Moisés França.

#de nascimento

Hoje: Hélio Machado e Maria Delmina Crescente, Heidi Coutinho Machado e 
Antônio Ernesto Sales Machado.

Seg 06: Paulo Roberto Novais Ladeira e Nadir Caetano Ladeira, Jorge Ricardo 
Arrabal e Ana Lúcia Roza Moreira Arrabal.

Qui 09: Presb. Johannes Carl Gaiser e Carla Hecke Gaiser.
Sex 10: Rev. Guilhermino Silva da Cunha e Hélida Barreto da Cunha, Daniel de 

Freitas Coelho e Carla de Moraes Pereira Coelho, João Rodrigues de Freitas e 
Leila Santos Sôlha de Freitas,

Sáb 11: Sônia Regina Ferreira dos Santos e César Ferreira Dos Santos.
Dom 12: Sonia Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos, Sonia 

Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos.

"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, 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, Sérgio de Oliveira, Juliana 
Barcelos, Josué Martins, Ângela 
Gouveia, Marlene Mandarino, Rute 
Morais Pereira,  Euclides Vendrami, Sr. 
Jardel (pai do Rev. Renato), Yasmin 
(sobrinha-neta de Mônica Faria), Lêda e  
Francisco Franco, Presb. Guilherme 
Sayão, Diác. Paulo Freitas, Da Costa, 
Mariah (Cirurgia) 

Seg 06:  Efésios 5:8-14 - Qual é a 

sua reputação?;

Ter 07: 1 Samuel 30:1-6- 18-19 - 

Recuperando o que está perdido; 

Qua 08: João 12:25-33; 35-36 - 

Confie na luz;

Qui 09: Colossenses 3:1-4 - 

Olhando para o alto; 

S e x  1 0 :  L u c a s  2 : 2 5 - 3 5  - 

Aguardando com esperança;

Sáb 11: Salmo 37:1-7 - O relógio;

Dom 12: Apocalipse 19:1-9 - Alegre 

celebração.

.

Escala de Pregação
9horas:  Rev.Renato Porpino
19h:  Sem. Daniel Jardim                                                                                                                                                                                          

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/02: 10h30min: Presb. Sérgio Santos;
            19h: Presb. Adibe Vieira;
12/02:  10h30min: Presb. Altair Bazeth;
             19h: Presb. André Lima;
19/02: 10h30min: Presb. Assuero Silva;
            19h: Presb. Carlos Roberto;
26/02: 10h30min:  Presb. Dário Porto;
            19h: Presb. Denilson Sevilha;

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 05/02/2023: Roberto Azeredo*, Victor 

Mota*, Antonio Renato, Bruno Jorge, Jorge 
Camacho, José Vinicius, Luiz Henrique, Miguel 
Cândido, Ricardo Dowsley.

Próximo Domingo 12/02/2023: Filipe Agum*, 
Pedro Lobo*, Adeclen Garcia, Gilberto Sá, 
Marcelo Freitas, João Paulo, Rodrigo Nobre, 
Sérgio Branco.

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 05/02/2023: Newton Alvarez, Tiago 

Trindade.
Próximo Domingo: 12/02/2023: Leonardo 

Sayão, Luiz Henrique.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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O banco completo
Eu não tive o privilégio de crescer em um lar cristão. Sim, considero isso um 

privilégio (e dos grandes). Não me entenda mal, sou muito grata pela família que o Senhor me 
deu; fui – e ainda sou –  imensamente amada por todos eles. Mas confesso que já perdi a conta de 
quantas vezes fixei meu olhar em famílias inteiras que, juntas, adoravam a Deus aqui em nossa 
igreja. Avós, filhos, netos; todos juntos louvando ao Senhor. Vamos combinar, isso é lindo 
demais!

Ouso dizer que essa emoção que sinto hoje ao observar essas cenas é bem 
semelhante a que o Apóstolo Paulo vivenciou ao conhecer as mulheres da família de Timóteo.  
Eunice e Lóide (respectivamente, mãe e avó daquele jovem pastor) eram judias e se converteram 
ao cristianismo, tendo Timóteo desfrutado do privilégio que é ser criado em uma casa em que o 
maior alicerce é a fé verdadeira no Senhor.

Vale ressaltar que, ao citar Eunice e Lóide, o Apóstolo Paulo ressalta que o seu 
transbordar de alegria ao lembrar de Timóteo e das mulheres de sua família se fundava na 
lembrança de uma fé sem fingimento quela família transbordava o amor de (2 Timóteo 1:4,5). A
Deus, já que as mulheres daquela casa souberam ali cultivar uma fé sincera e que foi passada à 
geração seguinte.

Sentiram falta de alguém nessa história? Sim, o pai de Timóteo sequer foi citado 
por Paulo. Com um pai grego e não temente a Deus, Timóteo não teve em seu pai um sacerdote de 
seu lar.  Mas Eunice e Lóide não ficaram inertes em lamentos por não terem um homem piedoso 
em sua casa, nem terceirizaram o cultivo da fé em sua família aos sacerdotes nos templos. Pelo 
contrário, entenderam que pregar o Evangelho para Timóteo era papel delas, abraçaram a tarefa e 
não desanimaram. Elas entenderam o valor da graça que operou em suas vidas quando da 
conversão, e Timóteo pôde crescer em um lar que transbordava o amor de Jesus Cristo.

Arrisco afirmar que Eunice e Lóide oravam muito pela vida do pai de Timóteo, a fim 
de que ele também fosse alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Assim como elas nós, 
mulheres dos tempos de hoje, queremos que nossos maridos e pais de nossos filhos sejam 
também os líderes espirituais de nossas casas; queremos irmãos e filhos que amem a Palavra de 
Deus. Mas fato é que nem sempre é assim. Cabe a nós entendermos nosso papel de santificação 
de nossas casas e abraçar a missão que o Senhor nos confiou, agindo em prol de nossas famílias. 
Quanto à capacidade, não temos mesmo; mas, qual pobre pecador tem? Seja homem ou mulher, 
quando o assunto é pregar o Evangelho, nós apenas precisamos descansar no privilégio que é 
saber que a graça do Senhor fará por meio de nós o trabalho que precisa ser feito.  

Gostaria de agradecer ao nosso Deus por ter a oportunidade de conviver com 
tantas mulheres em nossa igreja que entenderam e não declinaram dessa tarefa. São Lóides e 
Eunices deste tempo, que me inspiram e com as quais eu também compartilho essa missão de 
santificação dos nossos familiares. A maior herança que podemos deixar aqui na Terra não pode 
ser contada em bens ou em moedas; ela está em um legado de fé compartilhado entre as pessoas 
que amamos e que aprenderam sobre uma vida com Deus por meio da graça do Senhor que opera 
em nós.

É, eu não nasci em um lar cristão. Minha família ainda não está sentada comigo 
nos bancos desta igreja louvando e adorando a Deus a cada domingo. Entendo que eles também 
não tiveram esse privilégio em suas próprias famílias. Mas, pela graça de Deus, esse ciclo foi 
rompido. Meus futuros filhos saberão o que é viver nos caminhos do Senhor. E glória a Deus por 
isso!

Assim, um dia, em nome de Jesus, poderei sentir a mesma emoção que sinto hoje 
ao olhar ao meu redor nesta igreja. Neste dia, renderei graças ao Senhor porque poderei desfrutar 
do privilégio de olhar para o lado e ali ver a minha família. Não haverá mais um banco com lugares 
vazios. É isso que desejo para todos nós: uma fé forte e sem fingimento, confiando na graça do 
Senhor para a pregação do Evangelho em nossas casas a fim de que, um dia, em nome de Jesus, 
todas possamos dar glórias a Deus por estarmos apertadas em nossos bancos porque, 
finalmente, olharemos para o lado e veremos que eles estarão completos.

Maria Luisa Miranda

O CULTO JOVEM ESTÁ DE VOLTA! Esperamos você nesta sexta-feira, às 20h, no Salão Álvaro Reis!

NOSSO ACAMPAMENTO DE VERÃO ESTÁ CHEGANDO! 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! 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)
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