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"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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#editorial
Rev. Renato Porpino - Pastor Efetivo

#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



O texto bíblico relata o milagre da 

primeira multiplicação de pães. Esse episódio 

é posterior à morte de João Batista. Por isso, 

Jesus estava triste e se retira com seus 

discípulos para um lugar deserto. No entanto, 

q u a n d o  a s  m u l t i d õ e s  s o u b e r a m  d o 

deslocamento do Senhor, elas O seguiram por 

terra.
Ao cair da tarde, em razão de serem 

muitos, os discípulos pediram que Jesus 
despedisse as multidões. A resposta de Jesus é 
um exemplo de cuidado e uma exortação a 
cuidar. Diante desse contexto, refletiremos 
sobre como cuidar na perspectiva de Cristo:

 Em primeiro lugar, cuidamos de 

pessoas agindo com compaixão. O verso 14 

afirma que Jesus viu a grande multidão e se 

compadeceu dela. Na perspectiva do Senhor, o 

cuidado se inicia no olhar e no sentimento 

piedoso a respeito daquilo de que as pessoas 

carecem. Olhe ao seu redor, é necessário sentir 

a dor do outro.

O verso 17 apresenta um outro 

importante aspecto a respeito de cuidar de 

pessoas: cuidamos de pessoas valorizando o 

que elas têm. O texto afirma “não temos senão 

cinco pães e dois peixes”. No relato dessa 

mesma narrativa em João 6, vemos que o dono 

desse lanche era um rapaz. Amados, vivemos o 

desafio de valorizar o que as pessoas têm de 

bom. Em lugar de enfatizar equívocos, 

valorizemos qualidades. Deus continua 

chamando coisas loucas para envergonhar as 

sábias e permanece usando também os 

aparentemente desprezíveis.

Também é conveniente destacar que 

cuidar não é apenas fruto das melhores 

emoções e sentimentos. Cuidamos de pessoas 

oferecendo a elas senso de organização. O 

verso 19 afirma que, antes de alimentar as 

multidões, ordenou que elas se sentassem e se 

organizassem. Na tarefa de cuidar, precisamos 

ensinar as pessoas que organização é 

importante, que prudência abençoa e que 

paciência evita equívocos.

Por fim, cuidamos de pessoas 

levando-as a entender que a medida de Deus é 

sempre maior. O texto afirma, no verso 19, que 

o lanche na mão do rapaz só alimentaria a ele 

mesmo, mas, nas mãos de Jesus, abençoou e 

alimentou a muitos. Podemos confiar e 

depositar o que temos nas mãos do Senhor. Ele 

zela pelos seus. 

D e s s a  f o r m a ,  p r e c i s a m o s 

compreender que a ordem de Jesus foi dada 

para os seus discípulos, logo essa ordem é 

também para nós. O que fazer? Dai vós 

mesmos de comer! Que Ele nos abençoe.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

Discípulo, cuidar

#editorial

Mateus 14. 13 – 21



#notícias gerais

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.

GRATIDÃO
 É a palavra que vem, da mente 
para o coração, quando lembro das palavras 
dos nossos Pastores Renato e André no 
sepultamento do meu pai, Severino 
Francisco Gomes, dia 07/02. O conforto e 
consolo daquelas palavras alcançaram 
todos os meus familiares, amigos e irmãos 
em Cristo presentes. Que Deus continue 
abençoando os nossos pastores no 
cumprimento da missão, andando, 
cuidando e frutificando... Mary Bezerra

EBD – VERÃO 
 A Escola Bíblica Dominical, sob a 
superintendência do Presb. Denílson 
Sevilha, promove, no mês de fevereiro, a 
EBD – Verão. São aulas com temas 
especiais ministradas aos domingos, às 9 
horas. Participe com a sua família! É tempo 
de aprender para a maturidade! 

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. Serão momentos de edificação, 
comunhão, lazer e confraternização! 
Esperamos você!

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.

Cancelamento das Atividades no 
Domingo 19/02
 O Conselho da Igreja, em sua 
última reunião no dia 08/02, resolveu 
suspender a Escola Dominical, Culto 
Matutino e Culto Vespertino. Cumpre citar 
que neste dia haverá movimento de blocos 
carnavalescos no entorno da Igreja, o que 
dificulta ou inviabiliza o acesso dos irmãos. 
O Conselho ainda informa que neste dia 
haverá transmissão, às 10h30min e 19h de 
cultos no YouTube da Igreja. 



#sociedades e ministérios

3 - Boletim Dominical 

Junta Diaconal 

Treinamento - Na última segunda-feira 
realizamos um treinamento focado nos 
procedimentos com os diáconos presentes. 
Foi um momento de atualização, aprendizado e 
troca de experiências. Se você não esteve 
presente, solicite à Diretoria o material 
disponibilizado.

Estacionamento: O estacionamento da Igreja 
está 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 

 Hoje Dia da Mulher Presbiteriana -  A SAF 
RIO  saúda a todas as Mulheres Presbiterianas 
pelo seu dia, rogando a Deus ricas bênçãos 
sobre a vida de cada uma.  Neste ano, foi 
escolhida a sócia Therezinha de Jesus 
Daumas, como a Mulher Presbiteriana. 
Parabéns! Será homenageada na Reunião 
Plenária de Março.
 

Depto. Ebenezer - Dia 15/2, às 14h30min na 
sala da Myriam Duffrayer.
 Depto. Jerusalém - Dia 15/2, às 14h30min 
na casa de Elenice Soares.
Depto. Maria Reis - Dia 16/2, às 14h30min,  
na sala Myriam Duffrayer.

Retiro  SAF on line  CNSAFS - Dias 17 a 21 
de fevereiro pelo You Tube. Fique ligada.

Retiro Espiritual Sinodal RIO  no AVB - Dia 
24 a 26 de março. Faça já sua inscrição. Preço: 
2x R$ 240,00.(Tudo incluído).

Secretaria de Ação Social - No dia 18 de 
Janeiro esta Secretaria visi tou o Lar 
Samaritano levando artigos de higiene 
pessoal, remédios e blísteres fármacos 
variados. Aproveitando a ocasião para 
parabenizar a sócia Sósthenes M. dos Santos, 
do depto. Dorcas, pelos seus 100 anos de vida.



#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

Temática: “Raízes” (Col 2:7)

Reunião de abertura - É isso mesmo povo 
abençoado do ECCC ... O período de recesso 
está acabando ... Tempo de descanso, 
retomada do fôlego para voltar com tudo! 
Coloque na agenda e não esqueça! Nossa 
reunião de abertura será dia 28/02 às 20 h no 
salão Rev. Álvaro Reis. Uma programação pra 
lá de especial está sendo montada com muito 
carinho pra você encontreiro. Fique ligado e 
crie “raízes” com o Senhor da Igreja e com este 
ministério! 

XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 já continuam! 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! Procure o casal procurador Patrícia e 
Marcelo para receber sua ficha e as orientações 
sobre as formas de pagamento.

Aniversário de Casamento - Nos alegramos 
com os casais que completam aniversário de 
bodas nesta semana. Edifique seu casamento e 
sua casa sobre fundamento sólido. Que Ele nos 
ensine a perdoar e amar. Desejamos que você 
colha as bênçãos do Deus que criou a família! 
Parabéns aos nossos casais!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Em nome da UPH-Rio, queremos parabenizar 
as mulheres da nossa igreja na data de hoje: 
Dia da Mulher Presbiteriana! Que o Senhor 
abençoe cada vez mais suas vidas e suas 
famílias! Deus abençoe também as mulheres 
da nossa SAF, nossas valorosas auxiliadoras!
Neste mês, nossa Reunião Devocional precisará 
acontecer novamente no 4º domingo. Já marque 
na agenda: dia 26/02, às 17h30, na sala da UPH.

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

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Game Upa - na próxima devocional, dia 12, às 
17h30min,  teremos o Game Upa. Venha 
participar com a gente!! 

Acampamento de Verão da Upa Rio - As 
vagas para o acampamento de verão estão 
esgotadas. Doações de bolsa - a Upa está 
precisando de doações de bolsa para os 
adolescentes irem ao acampamento de verão. 
Quem quiser ajudar, procurar Zoraya Lemos ou 
Leninha Maia. 

Devocionais - Não haverá devocionais nos dias 
19 e 26 de fevereiro por conta dos acampamentos. 
Voltaremos apenas no dia 5 de março.



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min

5 - Boletim Dominical 

Prelúdio

I – ADORAÇÃO
 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas,” (Hb 1.1).

Mulheres: “Nestes últimos dias, nos falou 
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo.” (Hb 1.2).

Homens: “Ele, que é o resplendor da glória e 
a expressão exata do seu Ser, sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, 
depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da 
Majestade, nas alturas,” (Hb 1.3).

Todos: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo 
e o será para sempre. Por meio de Jesus, 
pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício 
de louvor, que é o fruto de lábios que 
confessam o seu nome.” (Hb 13. 8 e 15)

54 HNC - “A Chegada do Messias” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO.

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 4.3-4).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

315 HNC - “Serviço do Crente.” 

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO 

CONHECENDO A VONTADE DE
 DEUS NA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lucas 3. 15-38 
           Presb. Althair Bazeth

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

IV – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Leitura Uníssona: “Acheguemo-nos, 
portanto, confiadamente, junto ao trono 
da  g raça ,  a  f im  de  r ecebe rmos 
misericórdia e acharmos graça para 
socorro em ocasião oportuna.” (Hb 4.16).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – COMUNHÃO 

COM DEUS PELA MORTE DO SALVADOR

Ministração da Ceia do Senhor: 
Compartilhamento do Pão

97 HNC -“Súplica do Redimido.”
Cântico: “Buscai Primeiro o Reino de Deus.”

Compartilhamento do Cálice
79 HNC – “Glória ao Salvador.” 

Cântico: “Alto Preço.” 

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Alfa e Ômega”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



6 - Boletim Dominical 

Prelúdio: “Senhor e Rei”

I – ADORAÇÃO

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

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o 

meu coração; contarei todas as tuas 
maravilhas.” (Sl 9.1)   

Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei 
em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu 
cantarei louvores.” (Sl 9.2)

Todos: “Cantarei ao Senhor, porquanto me 
tem feito muito bem.” (Sl 13.6)

Cântico: “Aclame ao Senhor,
Oh Quão Lindo”

Cântico: “Te Louvarei”

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

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

Leitura Uníssona: “Ouve tu dos céus, do 
lugar da tua habitação, a sua prece e a sua 
súplica e faze-lhes justiça; perdoa ao teu 
povo que houver pecado contra ti. Agora, 
pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos 
abertos, e os teus ouvidos atentos à 
oração que se fizer deste lugar.”                
(2 Cr 6. 39-40).

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

Cântico: “Todavia Me Alegrarei”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

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

Leitura Uníssona: “Se permanecerdes em 
m i m ,  e  a s  m i n h a s  p a l a v r a s 
permanecerem em vós, pedireis o que 
quiserdes, e vos será feito. E tudo quanto 
pedirdes em meu nome, isso farei, a fim 
de que o Pai seja glorificado no Filho.” 
(Jo 15. 7; Jo 14.13)

Motivos de Oração

Cântico: “Oceanos”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

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

(Colossensses 3.16)

Leitura Bíblica: Gn 2. 4-25 
           Presb. André Lima

Mensagem: Rev. André Albuquerque 
Tema da Série: ”Criados para andar com 
Deus.”
,

V – DESPEDIDA

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

Cântico: “Caminho no Deserto”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Não Seremos Abalados”

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V – COMUNHÃO 

COM DEUS PELA MORTE DO SALVADOR

Ministração da Ceia do Senhor: 

Cântico: “Buscai Primeiro o Reino de Deus.”

Buscai primeiro o Reino de Deus, E a sua justiça
E acrescentadas estas coisas vos serão
Aleluia ! Aleluia !

Nem só de pão o homem viverá
Mas de toda a palavra, Que procede da boca de Deus
Aleluia ! Aleluia !

Compartilhamento do Cálice

Cântico: “Alto Preço.”

Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que  contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou sua vida;
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nós.

E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.

E na força do Espírito Santo, Nós proclamamos aqui.
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem,
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar. 

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Alfa e Ômega”

Tu que estás assentado no trono
Sempre reinando, soberano
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo.

Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho,
Ó vem, ó vem, Ó vem, Senhor Jesus

Ansioso espero a sua volta
O grande dia em que tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
P'ra todo o sempre, aleluia !

Maranata ! Cristo, Filho, Mestre !
Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus.

Prelúdio: “Senhor e Rei”

I – ADORAÇÃO

Cântico: “Aclame ao Senhor,

Oh Quão Lindo”

Meu Jesus, Salvador. Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor

Consolo, abrigo. Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, Com tudo o que sou
Sempre Te adorarei

Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim

A morte venceste. O véu tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu te adora. Proclama tua glória
Pois ressuscitaste e vivo está

És invencível. Inigualável

01



#Cânticos Culto Vespertino  19h

Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino, Tua é a glória
Acima de todo nome está

Poderoso esse nome é (2x)
O nome de Jesus, meu rei
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é
Poderoso esse nome é. O nome de Jesus

Cântico: “Te Louvarei”

Perto quero estar. Junto aos teus pés
Pois prazer maior não há, que me render e te adorar

Tudo que há em mim, Quero te ofertar
Mas ainda é pouco, eu sei
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei

Te louvarei. Não importam as circunstâncias
Adorarei. Somente a ti, Jesus

   
II – CONSAGRAÇÃO 

Cântico: “Todavia Me Alegrarei”

Eu tenho um Deus. Que não vai deixar
Essa luta me matar. O desespero me tomar
Por mais pressão que seja, a situação
O controle ainda está, na palma de suas mãos

O choro dura uma noite, mas a alegria
Ela vem pela manhã
Eu creio, eu creio

Ainda que a figueira não floresça
E não haja fruto na vide
E o produto da oliveira minta
Todavia eu me alegrarei (3x)

III – CONTRIÇÃO

Cântico: “Oceanos”

Tua voz me chama sobre as águas
Onde os meus pés podem falhar
E ali Te encontro no mistério
Em meio ao mar, confiarei

Ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei

Se o mar crescer. Somente em Ti descansarei
Pois eu sou Teu e Tu és meu

Tua graça cobre os meus temores
Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo
Tu és fiel, nunca vais falhar

E ao Teu nome clamarei
E além das ondas olharei
Se o mar crescer. Somente em Ti descansarei
Pois eu sou Teu e Tu és meu. Tu és meu

Guia-me pra que em tudo em Ti confie
Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que chames
Leva-me mais fundo do que já estive
E minha fé será mais firme
Senhor, em Tua presença

V – DESPEDIDA

Cântico: “Caminho no Deserto”

Estás aqui movendo entre nós
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui mudando destinos
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui operando milagres
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui transformando nossas vidas
Te adorarei, Te adorarei

Meu Deus é
Deus de milagres, Deus de promessas
Caminho no deserto, luz na escuridão

Meu Deus, esse é quem Tu és

Estás aqui tocando os corações
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui curando multidões
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui restaurando os corações
Te adorarei, Te adorarei
Estás aqui transformando histórias
Te adorarei, Te adorarei

Enxuga as lágrimas restaura os corações
Tu és a resposta, Jesus
Enxuga as lágrimas restaura os corações
Tu és a resposta, Jesus

Poslúdio: “Não Seremos Abalados”
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#aniversariantes da semana

Hoje: Bernardo Doria do Nascimento Reis, Ermila da Silva Girardin Pimentel, 
Genildo Gandra Lourenço, Gilma Avila Cataldi de Almeida, Marco Antônio 
Lepkoski, Marlene da Conceição Souza de Almeida, Paula Figueiredo de Castro 
Freitas, Vanessa Soares Francisco;

Seg 13: Claudia Cristina da Fonseca Rêgo, Diác.Péricles de Amorim Figueiredo, 
Rafaela Pessôa de Lima, Umbelina Nunes de Oliveira;

Ter 14: Eduardo Jorge de Lima Fontes, Elen Barbosa Monteiro Renaux Sampaio, 
Diác. Jerson Costa Ferreira Neto, Maria Clara da Fonseca Rêgo;

Qua 15: Evanilde Silva Rodrigues, Presb. Iaco Lobo de Souza, Valentina Gomes 
Cunha;

Qui 16: Julia Medeiros Navega de Melo dos Santos, Noadia Ribeiro de Almeida;
Sex 17: Anita Helena Alves da Silva Lins, Presb. Hésio César de Souza Maciel, 

Leila Barros Candido Bezerra;
Sáb 18: Ana Carolina Reis Pimentel, Eujacia Nogueira Bastos, Liliane Barreto da 

Cunha, Vânia de Cássia de Araujo Dutra.

#de nascimento

Hoje: Sonia Regina Ferreira dos Santos e Cesar Ferreira dos Santos;
Qui 16: Frederico Lopes Cavalcante e Erica Fortunata de Aleluia.

"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,  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, 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), Euclides Vendrami. 

Seg 13:  Isaías 43:14-21 - Algo 

novo;

Ter 14: Salmo 34:1-10 - Enviando 

um SOS; 

Qua 15: Colossenses 1:15-23 - 

Semelhança perfeita;

Qui  16 : Romanos  12 :1 -3  - 

Pensando diferente; 

Sex 17: Isaías 22:8-13 - Soluções 

desesperadas;

Sáb 18: Salmo 147:1-7 - Lembre-se 

de cantar;

Dom 19: Ezequiel 28:1-10 - Não 

somos Deus.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev.Renato Porpino
19h:  Rev. André Albuquerque                                                                                                                                                                                           

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 12/02/2023: Filipe Agum*, Pedro 

Lobo*, Adeclen Garcia, Gilberto Sá, Marcelo 
Freitas, João Paulo, Rodrigo Nobre, Sérgio 
Branco.

Próximo Domingo 19/02/2023: 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: 12/02/2023: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo: 19/02/2023: Victor Mota, 

Filipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Enquanto esperamos
"Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que 

esperais no Senhor." (Salmos 31:24)
 Esperar não é nada fácil e muitas vezes nada agradável, 
podendo envolver até sofrimento. Queremos tudo pra ontem, do 
nosso jeito e achamos que Deus está demorando. O salmista nos 
ensina que precisamos nos esforçar quando esperamos no Senhor, 
mostrando que é um processo difícil. Mas há uma consequência, 
Deus fortalece nosso coração. Ele não nos deixa sozinhos diante das 
circunstâncias. Ele nos vê e espera que nos esforcemos para então 
nos fortalecer. 

A verdade é que muitas vezes somos os responsáveis 
pelas demoras de Deus. Quando tentamos fazer do nosso jeito, sem 
paciência, sem confiança em Deus e pior, quando desobedecemos a 
Ele para tentar acelerar o processo, o resultado é justamente o 
oposto, aumentamos o tempo de espera.

Pois o tempo de Deus chega só depois que entendemos 
que Ele é mais importante do que qualquer bênção e quando 
descansamos nEle e O agradamos. Esperando do jeito certo, 
desenvolvemos o caráter d'Ele para desfrutarmos das bênçãos que 
virão, com paciência,  perseverança e entendendo que é melhor o 
sofrimento da espera em Deus do que o sofrimento colhido pela 
escolha de não esperar mais. 

Ore a Deus neste momento pedindo para o Espírito 
Santo mostrar em que área da sua vida  você pode ajustar seu modo 
de esperar. 

                            Mayara Lima Nascimento
 
VEM PRO CORAL DA JUVENTUDE! As atividades do nosso coral 
estão a todo vapor! Hoje, após o culto da manhã, teremos ensaio da 
nossa linda peça de teatro musical! Tem um lugar para você no coral 
da nossa UMP-RIO! Não fique de fora! 
HOJE É O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÕES PARA O NOSSO 
ACAMPAMENTO DE VERÃO! Nossas inscrições serão encerradas 
hoje, após o culto da noite! O Acampamento de Verão será incrível! 
NOSSO ACAMPAMENTO DE VERÃO SE INICIA NESTA SEXTA-
FEIRA! Expectativas foram criadas e mal podemos esperar por este 
momento! Nossa concentração se iniciará aqui na igreja às 19h! 
Traga a sua mala já etiquetada com nome e telefone!
DEVIDO AOS ACAMPAMENTOS DE VERÃO DA IGREJA E DA UPA-
RIO, NÃO TEREMOS CULTO JOVEM NOS DIAS 17/02 E 24/02! 
Voltaremos normalmente às nossas atividades na sexta-feira, 03/03! 
Vem pro Culto Jovem!

#ump

9 - Boletim Dominical 

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)


