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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) 



IGREJA PRESBITERIANA DO RIO DE JANEIRO
--
Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Porpino
Pastores Auxiliares: 
Rev. Isaías Cavalcanti
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Jardim 
Pastor Emérito: 
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
--
Mesa do Conselho
Presb. Assuero  Silva - Vice-Presidente
Presb. André  Lima - 1º Secretário
Presb. Olympio Bezerra  - 2º Secretário
Presb. Roberto Marinho - 3º Secretário
Presb. Altair  Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim - 2º Tesoureiro 
--
Junta Diaconal 
Diác. Tiago Trindade - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente 
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Victor Mota - 2º Secretário
Diác. João Márcio - 1º Procurador
Diác. Sérgio Branco - 2º Procurador
--
EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
--
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
Rev. Daniel Jardim
Presb. Assuero Silva
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
--
Colaboração
Raul Vargas Filho, Ana Luiza Santos
(arte e diagramação)
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br 

 

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 chama-nos a atenção para o 

perigo de uma religiosidade sem nenhum 

conteúdo espiritual responsável, fala-nos de 

um estilo de vida segundo os padrões que 

agradam ao mundo, porém que não atendem à 

perfeita vontade de Deus.

Dizer “Senhor, Senhor” e mostrar-se 

próximo ao Pai em circunstâncias que nos 

agradam é muito confortável. No entanto, fazer 

a vontade de Deus não é fácil, pois exige 

sac r i f í c io ,  r enúnc ia  e  mudança  nas 

prioridades. Viver em Cristo torna-se difícil, 

porque não desejamos pagar o preço da 

impopularidade e, talvez, muito mais do que 

isso, não queremos abrir mão daquilo que 

realmente queremos diante da inflexibilidade 

do desejo do nosso coração.

 Assusta-nos a distância entre a nossa 

atitude e a de Jesus em relação a fazer a vontade 

do Pai. Distância essa que cresce dia a dia, pois 

muitos crentes preferem uma coexistência 

pacífica e harmoniosa com o mundo, andando 

segundo o conselho dos ímpios, a confrontá-lo 

com as verdades da palavra de Deus. Preocupa 

o discurso do Evangelho sem as Boas Novas 

de salvação, mas recheado de triunfalismo; 

atordoa um protestantismo que não protesta 

contra o pecado; espanta um movimento 

reformado que não reflete a respeito de 

mudanças conceituais e insiste apenas na 

forma e esquece-se do conteúdo.

Quando Jesus foi colocado à prova, 

Ele categoricamente disse: “Importa tão 

somente fazer a vontade do Pai”. À luz daquilo 

que Deus exige de nós como luz, sal e bom 

perfume de Cristo, nós, crentes no Senhor 

Jesus, precisamos rever a nossa vida, medir os 

nossos passos e avaliar as nossas motivações 

e a nossa relação com Deus e com as pessoas. 

Portanto, há a necessidade de refletir e de 

chegar à conclusão de que, em Cristo, não 

pode haver uma vida dominical e uma outra 

semanal; uma forma de falar na igreja e outra na 

universidade; uma pseudo-facilidade de tratar 

um irmão e uma total dificuldade de lidar com 

os da própria casa. Assim, com o entendimento 

de que o Evangelho de Cristo transforma de 

dentro para fora e por inteiro, devemos “comer, 

beber ou fazer qualquer outra coisa, (sempre) 

para a glória de Deus.” I Co 10.31.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

"E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis 

qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade  de Deus”. (Romanos 12.2)

É necessário ser transformado

#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.

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 
sobre vós bênção sem medida.” (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! 

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
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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 

Retiro  SAF on line  CNSAFS - Dias 17 a 21 
de fevereiro pelo YouTube. 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).

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, 



#sociedades e ministérios
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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

Neste mês, nossa Reunião Devocional 
precisará acontecer novamente no 4º domingo. 
Já marque na agenda: dia 26/02, às 17h30min, 
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

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
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Louvor:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao Senhor do alto 

dos céus, louvai-o nas alturas.” (Sl 148. 1)

Congregação: “Louvai-o, todos os seus 
anjos; louvai-o, todas as suas legiões 
celestes. Louvai-o, sol e lua; louvai-o, 
todas as estrelas luzentes.” (Sl 148. 2-3).

Todos: “Louvem o nome do Senhor, porque 
só o seu nome é excelso; a sua majestade 
é acima da terra e do céu. Louvarei ao 
Senhor durante a minha vida; cantarei 
louvores ao meu Deus, enquanto eu 
viver.” (Sl 148. 13; Sl 146. 2).

27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”
(Mattathias Gomes dos Santos)

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? 
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.” 
(Sl 116. 12; Pv 3. 9-10).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

392 HNC – “Vida Vitoriosa.”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO 

Leitura Bíblica: Lucas 1. 1-4 
           Presb. Iaco Lobo

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Tema: “Emanuel, A nova vida 
entre nós!”.

IV – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Filhinhos meus, estas 
coisas vos escrevo para que não pequeis. 
Se, todavia, alguém pecar, temos 
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 
Justo; e ele é a propiciação pelos nossos 
pecados e não somente pelos nossos 
próprios, mas ainda pelos do mundo 
inteiro.” (1 Jo 2. 1-2)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 
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Prelúdio: “Santo Espírito.”

I – CELEBRAI COM JÚBILO AO 
SENHOR… (Sl 100.1)

Convite à Adoração:

Dirigente: “Todas as tuas obras te renderão 
graças, Senhor; e os teus santos te 
bendirão.” (Sl 145. 10)

Congregação: “Falarão da glória do teu reino 
e confessarão o teu poder,” (Sl 145. 11)

Todos: “Para que aos filhos dos homens se 
façam notórios os teus poderosos feitos e 
a glória da majestade do teu reino.”

    (Sl 145. 12)

Cântico: “Trindade Santíssima.”

Cântico: “Não há um Nome Igual.”

Oração de Adoração

II –  ENTRAI POR SUAS PORTAS COM 
AÇÕES DE GRAÇAS… (Sl 100.4) 

Leitura Uníssona:“ O Senhor vos aumente 
bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre 
vossos filhos. Fui moço e já, agora, sou 
ve lho ,  porém jamais  v i  o  jus to 
desamparado, nem a sua descendência a 
mendigar o pão.” (Sl 115. 14; Sl 37. 25)

Cântico: “Eu me Alegro em Ti.”

Consagração da Vida e dos bens ao 
Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – AMO O SENHOR PORQUE ELE OUVE 
A MINHA VOZ E AS MINHAS 

SÚPLICAS…” (Sl 116. 1)

Leitura Uníssona: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração, prova-me e 
conhece os meus pensamentos; vê se há 
em mim algum caminho mau e guia-me 
pelo caminho eterno.” (Sl 139. 23-24)

 

Motivos de Oração

Cântico: “Em Teus Braços.”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA 

QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS 

DA TUA LEI.” (Sl 119.18)

Leitura Bíblica: Efésios 6. 1-4
                          Presb. Assuero Silva

Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da série: “Alcançados para Alcançar: 
A Obra de Cristo para Relacionamentos 
Saudáveis.”

V – “SERVI AO SENHOR COM 

ALEGRIA…” (Sl 100. 2)

Cântico: “Maranata.”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Só em Cristo.”

#liturgia Culto Vespertino  19h
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#aniversariantes da semana

Hoje: Hilce Berredo Aguiar de Oliveira, Rosangela Carvalho de Freitas.
Seg 20: Pedro Macedo de Bragança Junior, Raquel Ferreira Lobo Andrade Maciel, 

Shirlei Santos da Silva, Sonia Regina do Nascimento Rebechi.
Ter 21: Andreia Cristina Vieira Xavier, Claucedides Torres Fernandes, Maria 

Dolores Andrade Gomes, Romualdo Soares Juncken. 
Qua 22: Diác.Elias Saud, Mileide Souza Santos
Qui 23: Bento Do Valle Maia, Eni Pimentel Barbosa, Gabriel Rego Wong, José de 

Arimatea de Araujo Rodrigues.
Sex 24: Beatriz Rodrigues 
Sáb 25: Hassan Ferreira Jdid, Luísa Martins Machado, Priscila Escandarane 

Franco, Renilton Barbosa Leão, Ruy Loureiro Santos, Vania de Almeida Rocha 

#de nascimento

Hoje: Carlos Ramalho Trovão e Silvia Marilia Assis Trovão
Seg 20: Sonia Regina do Nascimento Rebechi e Garry Edwardd Nash, Juliana 

Rocha Rodrigues Barcellos e Marcos Carvalho Barcellos. 
Ter 21: Diác.Elias Pinto Lima e Roberta Pinheiro Lima, Diác.José Vinicius 

Trindade e Mônica de Melo Trindade, Rodrigo da Silva Abdo e Elaine Morais 
Abdo

Qui 23: Luiz Claudio Barros da Gama e Maria Helena Magalhães Gama.
Sáb 25/02: Presb. Manuel Antônio Correa da Costa Thedim  e  Ana Beatriz 

Oliveira Bruno Thedim Brunio de Albuquerque dos Santos e Gilza Gomes 
Nascimento 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,  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,  
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 20:  2 Timóteo 2:1-4 - 

Fortalecido pela graça;

Ter 21: 2 Pedro 1:2-8 - Promessas 

inimagináveis; 

Qua 22: Romanos 8:22-30 - 

Semelhante a Jesus;

Qui 23: Mateus 5:14-16 - Acenda a 

luz; 

Sex 24: Eclesiastes 4:8-12 - Jamais 

sozinho;

Sáb 25: Mateus 23:37-24:2 - Para 

ser humano;

D o m  2 6 : S a l m o  5 6 : 3 - 1 1  - 

Enfrentando o medo.

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 19/02/2023:  Não haverá culto 

presencial
Próximo Domingo 26/02/2023:  João 

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

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 19/02/2023: Não haverá culto 

presencial
Próximo Domingo: 26/02/2023: Ricardo 

Dowsley, Jerson Neto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Expectativa X Realidade
“Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel; mas, 

depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas 
sucederam.” (Lucas 24. 21)

 A frase acima foi dita por um dos discípulos de Jesus, enquanto se 
dirigia ao próprio Senhor, já ressurreto. O problema é que, naquele momento, ele 
estava tão frustrado em suas expectativas que era incapaz de perceber o próprio 
Senhor falando com ele ali. 
 Quando Jesus veio ao mundo e se apresentou aos discípulos como 
Messias, todos eles imaginaram que esse tal “Reino”, que Ele tanto anunciava, 
seria um domínio terreno. Até sonhavam em se sentar ao lado dEle na mesa de 
banquete que Cristo prepararia para celebrar a tão esperada libertação de Israel 
do domínio estrangeiro e a chegada do Seu reino (Mateus 20: 20-23).
 Afinal, esse povo estava a séculos sendo sucessivamente dominado 
por impérios pagãos (babilônico, medo-persa, greco-macedônio e romano) e 
passou a vida inteira criando a expectativa de que o “descendente de Davi” estava 
chegando para restaurar a glória de Israel, estabelecendo um reino acima de 
todos os demais e que duraria para sempre. E Jesus chegou, realizando milagres 
e angariando multidões, entrando triunfalmente em Jerusalém e amedrontando 
todas as autoridades. Tudo parecia apontar para o cumprimento dessa 
expectativa.
 Só que, ao invés de um trono, o que se ergueu para Jesus foi uma 
cruz. E todo o glorioso sonho deles foi por água abaixo. A ponto de nem 
conseguirem mais ouvir Jesus explicando que “convinha que o Cristo padecesse 
e entrasse na sua glória” (Lucas 24:26).
 E a verdade é que, por vezes, nós também criamos expectativas 
humanas sobre o que Jesus veio fazer em nossa vida. Pensamos que a sua 
chegada deveria trazer a realização de inúmeros sonhos, que seriam 
concretizados pelo agir sobrenatural dEle nas circunstâncias. Só que não foi para 
este fim que Ele veio ao mundo. O Senhor veio para morrer naquela cruz, 
ressuscitar e, com isso, trazer salvação e oportunidade de arrependimento de 
pecados. Essa é a promessa inquebrável que o Evangelho tem para oferecer. 
Qualquer coisa para além disso, seja anátema (Gálatas 1:9).
 Enquanto sua expectativa em Jesus forem todas as benfeitorias 
terrenas que o poder de Deus pode te proporcionar, você será um crente 
frustrado. O que devemos esperar deste encontro com Cristo é tão somente a 
salvação e a promessa da vida eterna ao lado dEle. Aí sim estaremos efetivamente 
satisfeitos e realizados em nossa vida espiritual. E todas as nossas demais 
expectativas (comida, roupa, abrigo, família) serão, de fato, apenas coisas 
“acrescentadas” (Mateus: 6:38) à nossa já suprida expectativa espiritual.

Miguel Camboim
ESTAMOS EM PLENO ACAMPAMENTO DE VERÃO! Esteja em oração pelo 
nosso retiro, a fim de que sejam dias de edificação, comunhão e de salvação! Ore 
também pelos nossos acampantes, preletores, organizadores e equipes de 
trabalho! Glória a Deus pelo nosso Acampa!
NESTA SEXTA-FEIRA, 24/02, NÃO TEREMOS CULTO JOVEM! Retornaremos 
normalmente na próxima semana, dia 03/03, às 20h!
Vem pro Coral da nossa Juventude! Nosso coral está incrível e tem um lugar 
para você por aqui! Procure a nossa Diretoria para mais informações!
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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)


