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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).

 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 
decorações abertos, que vive unicamente pela fé na 
presença, no poder e na unção do Senhor!
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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
Qual é o seu chamado? Você consegue responder 
rapidamente essa pergunta? Talvez você já saiba 
algo que faz com habilidade, talvez precisasse de 
um tempo para pensar seus pontos fortes e fracos, 
no entanto, para todo aquele que é filho de Deus, 
essa pergunta é acompanhada da resposta: Sou 
chamado para cumprir a missão do Senhor.

Quando Jesus comissiona seus discípulos na 
parte final do relato de Mateus, ele estabelece uma 
ordem universal para todos aqueles que viriam a 
confessá-Lo como Senhor de suas vidas, fazer 
novos discípulos. Em outras palavras, a forma que 
Ele estabelece para a expansão do Seu reino é que 
os crentes preguem o Evangelho a outras pessoas 
para que elas sejam salvas. Essa é uma missão para 
todos. No entanto, será que essa é a realidade na 
qual vivemos? No dia a dia, alguns empecilhos 
surgem para que cumpramos essa missão e não 
demos frutos em nossas vidas.

O primeiro deles é o comodismo. O chamado 
do Senhor para todos nós é algo que necessita de 
ação, proatividade, movimento. Por mais que haja 
um elemento contemplativo em nossa relação com 
o Senhor, essa não é a realidade total. As palavras de 
Jesus para nós são imperativas, ou seja, são ordens 
enfáticas que devem ser cumpridas. Há um 
elemento de ação e direção no discipulado cristão. 
Ainda que você não consiga responder à pergunta 
inicial de forma instantânea, você é alguém 
chamado pelo Senhor para evangelizar. Não espere 
mais tempo para começar a viver dessa forma 
intencionalmente. Fuja do comodismo e faça novos 
discípulos para o Senhor.

O medo é o segundo empecilho que pode nos 
parar. A ordem de Jesus é clara no sentido de que 
cumprimos a missão a partir de sua própria 

autoridade. Ou seja, tudo o que temos de necessário 
para cumprimento de Sua missão já nos é 
disponibilizado. Você não precisa de um dom 
especial, uma palavra pessoal ou uma revelação 
para que seja um discípulo que faz novos 
discípulos, você só precisa da autoridade e do envio 
por parte de Jesus e isso Ele já fez. Não deixe que o 
senso de inadequação, as incertezas e os desafios te 
impedirem de viver aquilo para o qual Deus te 
chamou para fazer. Certamente vamos passar por 
dificuldades e lutas em meio a essa missão, mas 
nada se compara ao rico privilégio de obedecer à 
sua voz.

Em meio ao medo olhe para a ousadia dos 
cristãos do primeiro século e perceba o quanto 
Deus cuidou de suas vidas em meio às lutas que 
passavam. Perceba quão frutíferas foram suas vidas 
e quantas pessoas conheceram a Cristo a partir de 
suas vidas. Quantas são as oportunidades que Deus 
te dá hoje? Quantas pessoas que não conhecem a 
Cristo estão diariamente presentes em sua vida? 
Não deixe o medo te parar, faça novos discípulos 
para o Senhor.

O terceiro empecilho para o cumprimento é a 
procrastinação. Sempre buscar desculpas para não 
cumprir uma ordem que sabemos ser para nós. Na 
comissão que Jesus dá aos seus discípulos a 
obediência é necessária. Não há tempo de sobra nas 
nossas vidas para deixarmos essa missão em 
segundo plano. A nossa vida está se desenrolando 
em um ritmo muito agitado, provavelmente você 
lida com dificuldade com a administração do 
tempo, isso nos leva a elencar prioridades em nossa 
agenda. Fazer novos discípulos não pode estar em 
uma lista “para depois”, precisa ser agora, o tempo 
todo.

Você já sabe qual é o seu chamado. O que te 
impede de segui-lo? Olhe para sua vida e resista à 
preguiça, ao medo e à procrastinação. Faça da 
pregação do Evangelho um padrão em sua rotina. 
Você já é chamado para isso.

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

Supere os obstáculos para cumprir a missão do Senhor

#editorial



#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.

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja, constituído 
pelos pastores e presbíteros, reunir-se-á na 
próxima quarta-feira, dia 01/03, às 18h, de 
forma virtual, pelo aplicativo do Zoom. A 
Igreja é convidada a orar por seus 
representantes e líderes espirituais! 

Parabéns, Letícia Boechat Jardim
 Hoje é dia de agradecer a Deus sua 
preciosa vida. Deus presenteou a todos nós 
com sua alegria e leveza. Que venham 
muitos anos repletos bênçãos e realizações. 
Vida feliz! Comissão de Comemorações 

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  Coordenador ia 
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.  Para que isso 
aconteça, o AVB necessita de que existam 
M A N T E N E D O R E S  e m  2 0 2 3 .  A 
Coordenadoria convida VOCÊ para fazer 
p a r t e  d a  b ê n ç ã o  e  s e  t o r n a r  u m 
M A N T E N E D O R  d o  AV B  c o m  u m 
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.

Fidelidade e Gratidão!
 O  d í z i m o  é  e x p r e s s ã o  d e 
fidelidade; a oferta é evidência de gratidão! 
Deus exige a fidelidade: “Trazei todos os 
dízimos à Casa do Tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não 
vos abrir as janelas do céu e não derramar 
s o b r e  v ó s  b ê n ç ã o  s e m  m e d i d a . ”                   
(Ml 3.10-11)
 Jesus confirmou a fidelidade 
através do dízimo e de uma vida santa, 
consagrada a Deus: “Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo 
da hortelã, do endro e do cominho e tendes 
neg l i genc i ado  os  p r ece i t os  ma is 
importantes da Lei: a justiça, a misericórdia 
e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, 
sem omitir aquelas!” (Mt 23.23)
Deus recebe a oferta e o ofertante!
Seja fiel sempre! Seja grato continuamente! 



#sociedades e ministérios
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Junta Diaconal 

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 pelo qual 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. Dorcas – Reunião hoje, às 16h30min 
na sala da SAF. Estudo do Livro: "Como orar" 
C.S. Lewis.

125º Aniversário SAF RIO - Dia 9 de 
março- Plenária Festiva (2ª quinta- feira do 
mês), às 14h30min. Venha comemorar!
 
24 a 26 de março - Retiro Espiritual 
Sinodal RIO  no AVB .
Faça já sua inscrição. Preço: 3x 160,00. 
(Tudo incluído). 

ECCC - Encontro de Casais Com Cristo

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

Temática: “Raízes” (Col 2:7)

Reunião de abertura - Atenção, atenção! 
Chegou a hora do encontro, do reencontro ... 
Sim, depois deste tempo abençoado de 
recesso, queremos encontrar, reencontrar o 
nosso povo do ECCC! Nossa reunião de 
abertura será na próxima terça feira dia 28/02 
às 20h no salão Rev. Álvaro Reis. Uma 
programação pra lá de especial está sendo 
montada com muito carinho pra você 
Encontreiro. Mantenha-se conectado e crie 
“raízes” com o Senhor da Igreja e com este 
ministério!



#sociedades e ministérios
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XXVI RECCC -  As inscrições para o 
Reencontro de 2023 continuam! Devido ao 
m a i o r  i n t e r e s s e  d o  n o s s o  p ú b l i c o , 
conseguimos negociar mais algumas vagas 
com o Hotel. Procure o casal procurador 
Patrícia e Marcelo para receber sua ficha e as 
orientações sobre as formas de pagamento.

Aniversário de Casamento - Louvamos a Deus 
pelo seu casamento, pela sua família. Que todos 
vos reconheçam como família bendita do Senhor. 
Que o seu lar seja uma fonte de bênçãos! Parabéns 
pelo aniversário de casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Dia do Homens Presbiteriano - No dia 11/02 
f o i  c o m e m o r a d o  o  D i a  d o  H o m e m 
Presbiteriano na IP Friburgo. Pudemos rever 
amigos queridos de outras Federações e 
participar de um culto muito abençoado! Um 
privilégio muito grande participar desta 
reunião de homens presbiterianos de todo o 
estado do Rio de Janeiro! A UPH está a todo 
vapor!

Reunião Devocional - Hoje teremos reunião 
devocional da UPH. Será uma reunião de 
agradecimento a Deus pelo Dia do Homem 
Presbiteriano. Acontecerá no horário costumeiro, 
às 17h30min, mas em local diferente: Salão Álvaro 
Reis. A Palavra será ministrada pela presidente da 
SAF, nossa querida irmã Adriana Maia! Esteja 
conosco; você será muito bem-vindo!
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes sociais: 
https://t.me/uphrio/431

Movimento Oásis 

Agenda de Fevereiro: 
06/03 - Reunião de Oração, às 18h. Presencial
07/03 - Curso Confissão de Fé, às 19h.              

On-Line: Rev. André Albuquerque
12/03 - Bazar Oásis, às 8h. Presencial
Envolva se neste trabalho. Precisamos contar 

com a sua colaboração, doando peças de 
vestuário em ótimas condições,  e quitutes  
deliciosos. Você também pode fazer a sua 
doação em dinheiro, para nos ajudar nas 
bolsas para o Acampamento.  

Neste domingo, estarei  na igreja  
recebendo as doações. 

13/03 - Reunião de Oração, às 19h. 
Presencial

19/03 -  Devocional Oásis, às 16h.                     
Rev. André Albuquerque

20/03 - Reunião de Oração, às 18h. 
Presencial

21/03 - Curso Confissão de Fé, às 19h.               
On-Line: Rev. André Albuquerque

27/03 - Reunião de Oração, às 18h.  
Presencial

Acampamento de Páscoa - O Acampamento 
do Movimento Oásis acontecerá dos dias 06 a 
09 de abril no Acampamento Vale de Bênçãos 
(AVB). Reserve sua inscrição com as irmãs: 
Irani (21) 96534-3536 ou Bernadeth (21) 
99327-3031. 
 O Investimento é de R$ 500,00. Você 
pode parcelar em 3 vezes iguais de R$ 166,67. 

Primeira parcela: 28/02; 
Segunda parcela: 31/03; 
Terceira parcela: 05/04. 

Garanta a sua vaga! Toda a igreja está 
convidada para
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO
 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus! Cantarei e entoarei louvores de 
toda a minha alma” (Sl 108. 1).

Mulheres: “Despertai, saltério e harpa! 
Quero acordar a alva.” (Sl 108. 2).

Homens: “Render-te-ei graças entre os 
povos, ó Senhor! Cantar-te-ei louvores 
entre as nações" (Sl 108. 3).

Todos: “Porque acima dos céus se eleva a tua 
misericórdia, e a tua fidelidade, para além 
das nuvens." (Sl 108. 4).

177 HNC - “Firme nas Promessas” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO.

Leitura Uníssona:  “Porque o serviço desta 
assistência não só supre a necessidade 
dos santos, mas também redunda em 
muitas graças a Deus, visto como, na prova 
desta ministração, glorificam a Deus pela 
obediência da vossa confissão quanto ao 
evangelho de Cristo e pela liberalidade 
com que contribuís para eles e para todos,” 
(2 Co 9. 12-13).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

311 HNC - “Avante, ó Crentes” 
(1ª Música)

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Leitura Uníssona: “Então, me invocareis, 
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 
Buscar-me-eis e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso coração.”              
(Jr  29. 12 - 13).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa 
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

CONHECENDO A VONTADE DE
 DEUS NA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lucas 4. 1 - 13
            Presb. Assuero Silva

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. André Albuquerque

Tema da Série: “Andando como Ele 
andou.” 

V - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Tocou-me, Jesus Tocou-me”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Prelúdio: “É o Teu Povo”

I – ADORAÇÃO

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

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração 

renderei graças ao Senhor, na companhia 
dos justos e na assembleia.” (Sl 111. 1)   

Congregação: “Grandes são as obras do 
Senhor, consideradas por todos os que 
nelas se comprazem.” (Sl 111. 2)  

Todos: “Em suas obras há glória e 
majestade, e a sua justiça permanece para 
sempre.”  (Sl 111. 3)  

Cântico: “Grandes São as Tuas Obras”

Cântico: “Cantai ao Senhor ( Salmos 96)”

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

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

Leitura Uníssona: “Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to 
damos.” (1 Cr 29. 13-14).

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

Cântico: “A Tua Palavra Escondi”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

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

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

Motivos de Oração

Cântico: “Em Teus Braços”

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. Denilson Sevilha

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da Série: ”Criados para andar com 

Deus.”
,

V – DESPEDIDA

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

Cântico: “Se o Mar se Agitar”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Nada Além”

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Algemado por um Peso”

Algemado por um peso
Oh ! quão triste eu andei
De sentir a mão de Cristo
Não sou  mais como eu era, eu sei

Tocou-me, Jesus tocou-me,
E de gozo ele encheu meu coração
Quando o Senhor Jesus me tocouLivrou-me 
da escuridão

Desde que encontrei a Cristo
E senti seu terno amor
Tenho achado paz e vida
Pra sempre cantarei em seu louvor.

Prelúdio: “É o Teu Povo”

É o teu povo, aqui presente
Todos numa só voz, declarando que só Tu 
és grande
Exaltamos, Teu doce nome

Pelo amor, pela cruz, por seu filho Jesus
Pois é Santo, sim és digno, De louvor e de 
ser adorado
És bondoso, pai querido Dentre todas as 
coisas Tu és verdadeiro Senhor

Pois é Santo, sim és digno... 2x

I – ADORAÇÃO

 
Cântico: “Grandes São as Tuas Obras”

Grandes são as tuas obras, 
Senhor Todo-poderoso
Justos e verdadeiros são os teus caminhos

Ó, Rei das nações, quem não temerá?
Quem não glorificará Teu nome?
Ó Rei das nações, quem não Te louvará?
Pois só  Teu  Nome é Santo

Todas as nações virão 
E adorarão diante de Ti
Pois os Teu atos de justiça 
Se fizeram manifestos

Ó, Rei das nações, quem não temerá?

Cântico: “Cantai ao Senhor ( Salmos 96)”

Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor todas as terras
Cantai ao Senhor, Bendizei o Seu nome
Proclamai a Sua salvação
Anunciai entre as nações as Suas obras
Entre todos os povos as Suas maravilhas
Porque grande é o Senhor 
E mui Digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses

Glória e majestade estão diante d'Ele 2x
Força e formosura no Seu santuário

Cantai ao Senhor...

Glória e majestade... 2x
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#Cânticos Culto Vespertino  19h

II – CONSAGRAÇÃO 

 Cântico: “A Tua Palavra Escondi”

A tua Palavra escondi
Guardada no meu coração
Pra eu não pecar contra ti, Senhor
A tua Palavra escondi

Minhas vestes no sangue lavei
E das tuas águas bebi
Pra ser uma oferta agradável a ti
Minha vida a ti consagrei

Meus dons e talentos são pra te servir
Meus dons preciosos são teus
Não vejo razão na minha vida sem Ti
Tu és meu Senhor e meu Deus

Assim como o fogo refina o ouro
Vem tua obra em mim completar
Até que o mundo possa ver

Tua glória em meu rosto brilhar
A tua palavra escondi
Até que o mundo possa ver
Tua glória em meu rosto brilhar

III – CONTRIÇÃO

Cântico: “Em Teus Braços”

Seguro estou nos braços 
Daquele que nunca me deixou
Seu amor perfeito sempre esteve 
repousando em mim
E se eu passar pelo vale 
Acharei conforto em Teu amor
Pois eu sei que És aquele que me guarda, 
Me guarda

Em Teus braços é meu descanso, 
Em teus braços é meu descanso
Seguro estou nos braços... 

E se eu passar pelo vale... 

Em Teus braços é meu descanso... 4x

Recaio em Tua Graça Recaio de novo em 
Tuas mãos 4x

E se eu passar pelo vale...

Em Teus braços é meu descanso... 4x 

V – DESPEDIDA

Cântico: “Se o Mar se Agitar”

Se o mar se agitar E tudo escurecer
E parecer que eu não vou sobreviver

Se o meu coração sentir que é o fim
Eu vou manter meus olhos firmes no 
Senhor
Circunstâncias não alteram as promessas 
do Senhor

Tudo contribui para o meu bem
Céus e terra vão passar mas o meu Deus 
não falhará
Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim

Nada temerei eu sei que não estou sozinho
O Todo-Poderoso é o meu amigo
Su - a voz acalma o mar 
Faz milagre acontecer
Posso crer e descansar em Deus

Poslúdio: “Nada Além”
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#aniversariantes da semana

Hoje: Presb. Assuero de Oliveira Silva, Carlos Eduardo de Souza Alves, Felippe Benevenuto 
Emmer de Albuquerque, Letícia Pimentel Boechat Jardim, Lidice Rocha Rodrigues, Lívia 
Cristina Santos Rodriguez.

Seg 27: Dirajaier da Costa Maia dos Santos, Heidi Coutinho Machado, Kelvin Bragança, 
Marlene Jerônymo Eckhardt, Tamara Louro Pereira.

Ter 28: Bernardo Scabelo Silva Vasconcellos, Enzo Falqueto, Luca Falqueto, Diác. Lucio Mario 
da Silva Maia.

Qua 01: Débora Sales Dantas, Isadora Abdo de Campos, Moacir Menezes da Fonseca, Diác. 
Paulo Roberto Novais Ladeira, Rejane Costa Queiroz, Stefano Coutinho Stefanon.

Qui 02: Alexander Maia Anchieta Júnior, Kamilla Botelho Fusco, Marcelo de Miranda Ferraz, 
Raimundo Plácido Filho, Ranilton Marcos de Aquino, Severino Gomes da Silva, Silvia 
Alhadef de Souza Pinheiro de Oliveira, Thiago Luna de Oliveira, Yolanda Lima Lobo.

Sex 03: Alan Patrick Ribeiro Adan, Gilza Gomes Nascimento dos Santos, Laura Martins 
Machado, Maria de Jesus Lauriano de Sousa, Sarah Gomes Cabral.

Sáb 04: Adriana de Sousa Dias Macedo, Ana Carolina Guarçoni Oates, Ednalda da Cruz 
Rodrigues, Luciana de Oliveira Martins.

#de nascimento

Hoje: Fatima Elisabete Pinto Yamaoka E Alexandre Tomoiki Yamaoka.
Seg 27: Vera Lucia Miranda de Freitas e Ronaldo Rogério Marques de Freitas, Presb. 

Dário Queiroz Porto E Rosangela da Silva Porto, Willians Matos de Almeida Araújo 
e Gladys Solange Silva Araújo.

Ter 28: Gilmar Diogo Guedes e  Érica Carla dos Santos Guedes
Qua 01: Quênia Baptista de Carvalho e José Carlos de Carvalho.
Sex 03: Diác. Sérgio Branco Pereira e Cilene Alves de Oliveira.
Sáb 04: Marcos Leonardo de Mello Costa e Katia Leidens Tajra.

"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, 
Evando Radicetti, Sérgio de Oliveira, 
Josué Martins, Ângela Gouveia, Marlene 
Mandarino, Rute Morais Pereira, 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), Ignes Vendrami, 
Maria Ignez Fajardo.

Seg 27: Gálatas 2:14-21 - Não mais 

eu;

Ter 28: Lamentações 3:19-26 - 

Novo todas as manhãs; 

Qua 01: Salmo 91 - Seguro e quieto;

Qui 02: Mateus 11:28-29 - A falta de 

descanso; 

S e x  0 3 :  J o ã o  1 4 : 8 - 1 1  - 

Conhecendo o Pai;

Sáb 04: Deuteronômio 31:1-8 - 

Protegido;

Dom 05: 1 Tessalonicenses 4:9-12 - 

Cuidando da própria vida.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. André Albuquerque   
19h:  Rev. Isaías Cavalcanti                                                                                                                                                                                         

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/03: 10h30min: Presb. Fernando Lopes;
            19h: Presb. Iaco Lobo;
12/03:  10h30min: Presb. João Bastos;
             19h: Presb. Johannes Gaiser;
19/03: 10h30min: Presb. Jorge Apocalypses;
            19h: Presb. Luís Alberto;
26/03: 10h30min:  Presb. Lúis Monteiro;
            19h: Presb. Mário Sérgio.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 26/02/2023: João Henrique*, Pedro 

Henrique*, Carlos Trovão, João Márcio, Jorge 
Gorne, Leonardo Sayão, Luiz Cláudio, Miguel 
Camboim, Walter Cascardo .

Próximo Domingo 05/03/2023: Roberto 
Azeredo*, Victor Mota*, Antonio Renato, 
Bruno Jorge, Jorge Camacho, José Vinícius, 
Luiz Henrique, Miguel Cândido, Ricardo 
Dowsley.

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 26/02/2023: Ricardo Dowsley, 

Jerson Neto.
Próximo Domingo: 05/03/2023: Newton 

Alvarez, Tiago Trindade.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Expectativas que criamos X Tempo de Deus
"Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu 
próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas veredas." (Provérbios 3. 5-6)
 Vivemos em uma geração ansiosa, criamos desejos 
inconstantes e temos vontade de que tudo ocorra na hora que 
queremos. Esses desejos podem partir desde a vontade de viajar ou 
até alguma oportunidade de trabalho. Caso não aconteça, entramos 
em um conflito interno absurdo, nos sentimos incapazes, nos 
perguntamos por que não podia ter dado certo e, dependendo, até 
culpamos a Deus. 
 Quando nos deparamos com essas adversidades, 
tendemos a nos fechar, não enxergar o propósito maior. Deus 
prometeu a Abraão uma grande descendência, por mais que Sara não 
pudesse gerar filhos. Mesmo assim, ela duvidou e esqueceu do Deus 
de milagres. Em Gênesis 21:2, diz “Sara concebeu e deu à luz um 
filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus 
lhe falara.” O tempo de Deus muitas vezes não é o mesmo que o 
nosso, e isso nos ensina a depositar nossa vida nEle.
 Em 2 Coríntios 5: 6-8, diz que “Temos, portanto, sempre 
bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do 
Senhor; visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, 
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com 
o Senhor.” A partir deste versículo, podemos chegar à conclusão que 
mesmo diante de adversidades, independente de qual seja, estar 
próximo de Cristo e confiar plenamente nos leva a ter paz em nossas 
vidas.
 E você? Onde tem depositado suas expectativas? Nos seus 
desejos e vontades ou tem buscado um relacionamento mais íntimo 
com o Senhor, assim depositando toda sua confiança nEle?
 Ore a Deus, para que durante esses dias, você possa se 
aprofundar no relacionamento com Cristo e depender dEle. Ore para 
que a vontade de Deus seja concretizada em cada aspecto de sua 
vida.

Amanda Fernandes

NOSSO ACAMPA DE VERÃO FOI UMA BÊNÇÃO! Agradecemos a 
todos que participaram do nosso Retiro, incluindo você que não 
estava conosco no AVB, mas orou pelo nosso Acampamento! Foi 
lindo ver a igreja reunida e adorando a Deus nesse feriado! Em junho 
tem mais Acampamento promovido pela nossa UMP-RIO, agora 
para os jovens! Esperamos você!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus 
conosco, às 20h!

#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)


