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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).

 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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 O sentimento de quem passa por 
momentos difíceis, na maioria das vezes, é de 
que se está sozinho,  abandonado e 
desprotegido. Normalmente, tornamo-nos 
críticos dos outros, da família, da igreja etc. 
Nós tendemos a nos isolar e a recolhermo-nos 
em nossa dor. Deus poderia, nesses 
momentos, simplesmente retirar essa 
angústia dolorida de nós, atender as nossas 
orações e nos fazer livres desses sofrimentos, 
mas, por vezes, não o faz. Então, muitos 
pensam: Ele não se importa.
 Um dia, um discípulo de Jesus, 
estava vivendo o mais profundo vale da auto 
decepção. Estava amargurado e sentindo-se o 
pior dos homens. Pedro, havia negado o 
S e n h o r  e  i s s o  l h e  c o r t a v a  a  a l m a 
profundamente, sabia que tinha sido 
reprovado. Nesses momentos difíceis, talvez 
estivesse se lembrando do dia em que Jesus 
lhe chamou para segui-lo e das impactantes 
palavras ditas ao povo de dentro do seu barco. 
Mas, agora, parecia estar só e sem saída.
 Cristo ressuscitara e estava bem ali, 
comendo peixe e falando com seus discípulos 
(João 21.1-18).  Pedro cortejava um 
sentimento estranho. Estava feliz e triste ao 
mesmo tempo. Pensava: “Como encarar 
Jesus agora? A última vez em que olhei para 
os seus olhos eu estava abandonando-o e 
negando minha fé” (Lucas 22.61).
 Jesus veio na direção de Pedro. Seu 
vale de decepção era profundo e Jesus sabia 
que mais uma vez ele precisava ser puxado 

para cima. Fizera isso outras vezes com Pedro. 
Jesus vai na direção do seu precioso amigo e, 
por três vezes, lhe diz: “Tu me amas? 
Apascenta as minhas ovelhas”. E, com essa 
atitude, reafirmou para o tristonho discípulo 
que nada poderia lhe afastar do Seu amor. 
Como essa história é alentadora!
 Jesus prometeu que estaria conosco 
todos os dias e que nunca nos abandonará. E, 
mesmo quando nos tornarmos reprováveis e 
fracassarmos na caminhada, Ele se voltará 
para nós para nos restaurar. Ele está sempre 
disposto a caminhar conosco em nossos 
vales de decepção. Afinal, veio ao mundo para 
nos salvar!
 Por mais que você tenha errado e 
entristecido o Espírito Santo, o Senhor 
continua contando com você. Em razão de 
frustrações, equívocos e pecados, você pode 
ter chegado até aqui com o coração pesado, 
amargo e desesperançado, no entanto Deus 
conta com você e permanece oferecendo-lhe a 
oportunidade de caminhar com Ele.
 Arrependa-se, abandone pecados e 
siga em sua vida cristã. Você pode ser um 
infeliz Pedro agora, mas saiba que Deus se 
importa com você. Sua fé será provada e você 
emergirá também. Após provar a sua fé, Ele 
estenderá a mão e lhe trará para cima! Seja 
renovado em esperança e receba de Jesus os 
cuidados pastorais.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

Cuidados do Supremo Pastor

#editorial



#notícias gerais
ECOS da Catedral
 Estamos de Volta! As reuniões 
semanais dos grupos de Crescimento - Ecos 
da Catedral - começam nesta semana. Junte-
se a nós, você sera muito bem recebido. Visite 
um grupo de Ecos perto de você. Barra, 
Laranjeiras, Conexão Catete - Jovens, 
Dínamo Flamengo, Centro, Fortaleza 
Leme/Lagoa, Oxigênio-adolescentes, Tijuca 
Afonso Pena, Rio-Niterói, Caxias, Guadalupe 
jovens e adolescentes. Participe! A Igreja 
caminha junto, luta junto e vence junto.
"Porque, onde estiverem dois ou três 
reunidos em meu nome, ali estou no meio 
deles." (Mateus 18:20)
ECOS - Evangelismo; Comunhão; Oração e 

Serviço. ecos@catedralrio.org.br

Aconteceu! Acampamento de Verão UPA Rio
 Foram dias abençoados , cheios de 
alegria! A Palavra foi pregada para honra e 
glória de Jesus, pois nosso objetivo é que 
adolescentes conheçam e vivam  o 
Evangelho. Tivemos como preletor o pastor 
Paulinho da MPC que falou do amor de Deus 
com muita autoridade e criatividade.
 Agradecemos de coração a todos 
que nos ajudaram em oração, com bolsas e 
muitas outras áreas, possibilitando assim a 
participação de 162 pessoas. Que Deus 
continue abençoando a diretoria e secretarias 
da UPA Rio que trabalharam de forma 
incansável, a equipe dos tios, sob a 
coordenação da  Zoraya Lemos ao nosso 
querido conselheiro Pb. Ruy Dias que sempre 
está conosco, a mentoria da Mis. Leninha 
Maia e do pastor Renato que nos acompanhou 
em todo processo de trabalho antes e durante 
o acampamento. A Deus toda honra e glória!

Projeto Mantenedores do AVB
 Querida Igreja, em função da perda 
de receitas, ainda por causa da pandemia, e o 
custo mensal com pessoal, encargos e 
manutenção de toda nossa área, mesmo não 
havendo eventos, o nosso Acampamento 
Vale de Bênçãos precisa se manter, mas 
também fazer alguns investimentos na sua 
melhoria para receber pessoas que amamos: 
nossa Igreja, nossos filhos, netos e 
bisnetos.  
 Estamos planejando para 2023 
algumas melhorias como: a construção de 
uma rampa de acesso ao refeitório mais 
segura, colocação de calhas na capela nova e 
demais instalações, limpeza nos arredores do 
terreno, construção de uma nova cisterna e 
diversas manutenções.
 Para isso acontecer, o Conselho da 
Igreja aprovou a criação do Projeto Mante-
nedores que consiste em fazer uma oferta 
mensal voluntária para o AVB durante o ano 
de 2023.
 A Coordenadoria convida você para 
ser um Mantenedor do AVB com a oferta que 
você puder. 
 Você pode fazer sua transferência 
mensal para:

Banco do Brasil
Agência: 1490-7

Conta Corrente: 6.205-7
Acampamento Vale de Bênçãos
CNPJ: 34.052.324/0002-76 (PIX)

 Se tiver dificuldade de transferir, 
pode fazer sua oferta no gazofilácio ou 
depositar em uma das contas da Igreja 
colocando R$ 0,12 (doze centavos) no final.
Vamos juntos fazer do nosso AVB um lugar 
melhor? Coordenadoria do AVB 2023



#sociedades e ministérios

3 - Boletim Dominical 

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária: Convocamos a todos os 
irmãos diáconos para a nossa próxima Reunião 
Ordinária que ocorrerá amanhã, 06/03, às 
19h15min.

Reunião de Oração: As nossas reuniões de 
oração têm sido uma bênção! O nosso próximo 
encontro será amanhã, dia 06/03, às 18h30min, 
antes da Reunião Ordinária. Esteja conosco!

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 

Plenária Festiva - Dia 9/03, 5ª feira, às 
14h30min, no Salão Álvaro Reis. Venha 
comemorar os 125 anos da SAF RIO.

Retorno das Reuniões de oração on-line -   
Sinodal RIO todas às 2ª feiras, às 8h.  
SAF RIO  todas às 3ª feiras, às 9h. Comece a 
semana orando. Participe!

Retiro Espiritual da Sinodal - De 24 a 26 de 
março no AVB- Você já se inscreveu? Preço: 2x 
R$ 240,00. Tudo incluído. Fale com sua 
coordenadora.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)
Temática: “Raízes” (Col 2:7)

Reunião de abertura - Tudo de bom!!! Isso 
resume o que foi a nossa reunião de abertura!
Uma programação muito especial montada para 
os Encontreiros. Louvor, Palavra e comunhão... Se 
você não pôde estar presente nesta reunião, 
programe-se para estar na próxima. Mantenha-se 
conectado e crie “raízes” com o Senhor da Igreja e 
com este ministério!

XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 continuam! Devido ao maior interesse
do nosso público, 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 - Gratidão a Deus 
pelo seu aniversário de casamento, pela família
bendita! Desejamos que o seu lar seja edificado 
em fundamento sólido, enraizado em Cristo.
Muitas felicidades!!!



#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 

UPH -União Presbiteriana de Homens

Hoje teremos Reunião de Oração. Como 
sempre fazemos, a reunião acontecerá pelo 
chat de vídeo em nosso grupo no Telegram. 
Para participar, basta ter uma conta de 
Telegram (gratuita) e acessar o link a partir das 
17h30min: https://t.me/uphriogrupo?videochat

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

Movimento Oásis

Agenda de Março: 
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
Contamos com sua colaboração. Doe 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.  

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 2 vezes iguais de R$ 250,00. 

1º Parcela: 10/03; 2 º Parcela: 05/04. 
Garanta a sua vaga! Toda a igreja está 
convidada.

Escola Bíblia Dominical 

Depois de um período de “Férias”, com 
direito a uma maravilhosa EBD-Verão. Em 
janeiro com os Jovens e em fevereiro no 
Templo. Estamos de volta às Classes hoje, 
todas presenciais, aos Domingos, às 9h!
Classes: 
Templo – Logos – John Knox – Família – 
Catecúmenos - EBA. Junte-se a nós! 
Compartilhe essa notícia boa; faça parte de 
uma das classes de nossa EBD. Fale 

conosco em Tel: (21) 3916-3850 
Email: ebd@catedralrio.org.br                                                                                                       

MINISTÉRIO DE INFÂNCIA DA CATEDRAL - 

 Estamos de volta com a nossa grade 
curricular! Enquanto você participa do culto, 
temos diversas atividades para as nossas 
crianças. Todos os domingos: Berçário; Culto 
Infantil, EBD Infância às 10h30 e UCP's à noite, 
19h: UCP (6 a 11 anos), UCP Baby (2 e 3 anos), 
UCP Júnior (4 e 5 anos). Ainda temos 
acampamentos, sabadinhos e muito mais.  
Com uma equipe de professores  que amam o 
ministério infantil. Traga seu filho, neto, 
sobrinho. Vamos falar do amor de Deus! Ser 
criança na Catedral é uma delícia!



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min

5 - Boletim Dominical 

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente:  “Porque os atributos invisíveis de 

Deus, assim o seu eterno poder, como 
também a sua própria divindade, claramente 
se reconhecem, desde o princípio do mundo, 
sendo percebidos por meio das coisas que 
foram criadas." (Rm 1.20)

Mulheres: “Ele nos libertou do império das 
trevas e nos transportou para o reino do Filho 
do seu amor, no qual temos a redenção, a 
remissão dos pecados.” (Cl 1.13-14)

Homens: “Este é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação; pois, nele, 
foram criadas todas as coisas, nos céus e 
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos, sejam soberanias, quer principados, 
quer potestades. Tudo foi criado por meio dele 
e para ele.” (Cl 1.15 – 16)

Todos: “Ele é antes de todas as coisas. Nele, 
tudo subsiste.” (Cl 1.17)

26 HNC - “Ao Deus Grandioso.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM NOSSA 
GRATIDÃO.

Leitura Uníssona: “Recebi tudo e tenho 
abundância; estou suprido, desde que 
Epafrodito me passou às mãos o que me veio 
de vossa parte como aroma suave, como 
sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o 
meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, 
há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de 
vossas necessidades.” (Fp 4. 18 -19). 

Marcha da Fidelidade:  Vida e bens 
consagrados ao Senhor.

282 HNC - “A Grande Comissão.” 

Cântico: “Oferta de Amor”

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO 

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS
 NA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lucas 4. 31-37 
          Presb. Fernando Lopes 
 

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

IV – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Dirigente:  “Acheguemo-nos,  portanto, 
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim 
de recebermos 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

159 HNC -“Bondoso Amigo.”

Cântico: “Jesus, em Tua presença.”

Compartilhamento do Cálice.

105 HNC - “A Certeza do Crente.” 

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Recebi um Novo Coração do Pai.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



6 - Boletim Dominical 

Prelúdio: “Exaltado”

I – ADORAÇÃO

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

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Aleluia! Louvai, servos do Senhor, 

louvai o nome do Senhor.” (Sl 113.1)   

Congregação: “Bendito seja o nome do 
Senhor,  agora e  para  sempre.  Do 
nascimento do sol até ao ocaso, louvado 
seja o nome do Senhor.” (Sl 113.2-3)

Todos: “Excelso é o Senhor, acima de todas as 
nações, e a sua glória, acima dos céus.”             
(Sl 113.4)

Cântico: “Aclame ao Senhor/Agnus Dei”

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

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

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de 
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote do 
Deus Altíssimo; abençoou ele a Abrão e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, que possui os céus e a terra;  e 
bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus adversários nas tuas 
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.” 
(GN 14.18 – 20).

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

Cântico: “Estrela da Manhã”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

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

Leitura Uníssona: “Os jovens se cansam e se 
fatigam, e os moços de exaustos caem, mas 
os que esperam no Senhor renovam as suas 
forças, sobem com asas como águias, 
correm e não se cansam, caminham e não 
se fatigam.” (Is 40.30 - 31)

Motivos de Oração

Cântico: “Águas Purificadoras”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

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

(Colossenses 3.16) 

Leitura Bíblica: Gênesis 4
             Presb. Iaco Lobo

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: “Eu me Rendo”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Eu vou Construir”

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V – COMUNHÃO 

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

Calmo sereno e tranqüilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.

Ele é Jesus, meu amigo,  Meu Senhor, o Salvador
Só com ele ganhei, a vida eterna com Deus.

Triste foi sua história
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou morreu por mim e não hesitou.

VI - DEDICAÇÃO 

Cântico: “Recebi um Novo 
Coração do Pai.”

Recebi um novo coração do Pai:
Coração regenerado,

Coração transformado,
Coração que é ensinado por Jesus.

Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo,
Te abençôo, meu irmão;
Preciosa é a nossa comunhão!

Somos um corpo, e assim, bem ajustados, 
totalmente ligados unidos, vivendo em amor!
Uma família sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade, 
Expressando a glória do Senhor!
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de Cristo!

Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão  (Bis)

Prelúdio: “Exaltado”

I – ADORAÇÃO

Cântico: “Aclame ao Senhor/Agnus Dei”

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

Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso
Digno de louvor! Digno de louvor
Tu és Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso
Digno de louvor, Digno de louvor, Amém

Aleluia, Aleluia, 
Ao Senhor, poderoso Deus 
Aleluuia

Santo, Santo, É o Senhoor, Poderoso
Digno de louvor, Digno de louvor
Tu és Santo, Santo, É o Senhor, Poderoso
Digno de louvor, Digno de louvor, Amém!
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#Cânticos Culto Vespertino  19h

II – CONSAGRAÇÃO 

Cântico: “Estrela da Manhã”

És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo vencer
Resposta a todo aquele que clamar.

A verdade é tua palavra
E não podes mentir,
Por isso estamos aqui.

Te louvamos, ó Senhor
Pelo teu imenso amor.
Manifesta o teu perdão e poder
E, assim, vamos te adorar para sempre!
Pra sempre, ó meu Deus!

III – CONTRIÇÃO

Cântico: “Águas Purificadoras”

Existe um rio, Senhor, 
Que flui do teu grande amor
Águas que correm do trono, 
Águas que curam, que limpam.

Por onde o rio passar 
Tudo vai transformar,
Pois leva a vida do próprio Deus 
E este rio está neste lugar!

Quero beber do Teu rio, Senhor, 
Sacia minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir em Tuas águas, 
Eu quero beber da Tua fonte.
Fonte de águas vivas, 
Tu és a fonte, Senhor!

V – DESPEDIDA

Cântico: “Eu me rendo”

A Ti eu vou clamar, 
Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti
Por Ti vou caminhar, 
Tu és a direção o sol a me guiar

Tudo pode passar, 
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir 
Um novo amanhã preparado pra mim

Eu me rendo em teus pés, 
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço em Teus braços 
Onde encontro meu refúgio

Jesus,Eis-me aqui 

Poslúdio: “Eu vou Construir”

Digno desta canção, só Tu és Senhor 
Digno do meu louvor, só Tu és Senhor
Digno da minha vida Tu és Senhor, 
Oh! eu sou Teu!

Nome que é sobre todos é o Teu Jesus,    
Fonte da salvação só Tu és Jesus
Digno da minha vida Tu és Jesus, 
Oh! Eu sou Teu! 

Santo, És incomparável, És inigualável, 
Abre os meus olhos, Senhor
Mostra quem Tu és e enche o meu coração 
Do amor que faz mudar o mundo

Eu vou construir minha vida em Ti, 
Tu és meu fundamento 
Eu vou confiar somente em Ti, 
Não vou ser abalado
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#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Beatriz Oliveira Bruno Thedim, Ana Paula Leite Fernandes Caseira, 
Cleide Souza Gomes, Juracy Adriana Rosa, Lorenzo Eller Irineu Calixto, Luiz 
Oscar Falqueto, Wanda Paulo de Souza.

Seg 06: Isidro Page Fernandez, Luísa do Valle Espíndola, Maurício Ricardo Pinho 
Gomes.

Ter 07: Beatriz Vieira Amorim, Tereza Cristina Barreto Martinello, Venize de 
Miranda Gomes Cabral.

Qua 08: Ana Clara Pinto de Apocalypses Cordeiro, Elias Santos Silva, Mariá da 
Conceição da Silva Porto, Diác. Miguel Cândido da Costa Júnior, Pedro Aurélio 
Trece Almeida, Thaynara Botelho Cabral.

Qui 09: Alice Franssen da Costa, Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho, Thales 
Bastos Mattos dos Santos

Sex 10: Ângela Leite Fernandes Caseira, Jaqueline Vinhosa de Mattos Couto de 
Souza, Marinete Alves Pereira de Castro

Sáb 11: Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, Davi Garcia Morais, 
Haydira de Cássia Serra de Melo Reis, Luana Brandão da Cunha, Maria Luiza 
Seixas Moreira, Rafael Baptista Pimentel, Théo Luiz de Mattos Couto de Souza, 
Victor Leadebal Freitas.

#de nascimento

Ter 07: Presb. Hélio Boechat Leite e Joana Martins Pimentel Boechat.
Sex 10: Diác. João Henrique Gomes e Rejane Costa Queiroz
Sáb 11: Sérgio de Oliveira e Evódia Ribeiro de Oliveira, Ricardo Augusto 

Magalhães da Cunha e Ada Alves de Souza da Cunha.

"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, 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, 
Alba  Regina Siqueira.

Seg 06: 1 Tessalonicenses 4:9-12 - 

Cuidando da própria vida;

Ter 07: Daniel 9:1-5,17-19 - 

Interceder a Deus; 

Qua 08: João 20:24-31 - A razão 

para escrever;

Qui 09: Jó 36:26-29; 37:5-7 - Musa 

de neve; 

Sex 10: Filipenses 4:1-9 - Pratique 

essas coisas;

Sáb 11: Marcos 12:38-44 - Ofertar 

em nossa pobreza;

Dom 12: Ezequiel 37:1-3, 7-10, 14 - 

Cada fôlego.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
19h:  Rev. Daniel Jardim                                                                                                                                                                                

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. Luis Alberto;
26/03: 10h30min:  Presb. Lúis Monteiro;
            19h: Presb. Mário Sérgio.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 05/03/2023: Roberto Azeredo*, Victor 

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

Próximo Domingo 12/03/2023: Filipe Agum*, 
Pedro Lobo*, Adeclen Garcia, Gilberto Sá, 
Marcelo Freitas, João Paulo, Rodrigo Nobre, 
Sérgio Branco.

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 05/03/2023: Newton Alvarez, Tiago 

Trindade.
Próximo Domingo: 12/03/2023: Leonardo 

Sayão, Luiz Henrique.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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A graça que transforma: quando o 
arrependimento leva à cura espiritual

“Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva 
à salvação e não remorso, mas a tristeza do mundo produz 

morte”  (2 Co 7:10)
 Pedro era energético,  sempre lembrado por sua 
dedicação extremada a Jesus com atitudes impulsivas - como 
quando usou a espada para defender seu mestre - e por dizer que 
estava pronto para ser preso e morrer por Jesus (Lc 22:33).
 Muitas vezes em nossa vida, temos atitudes assim, não? 
 Além da semelhança de personalidade, por diversas 
vezes, o cristão possui uma semelhança de atitude tal qual a do 
apóstolo Pedro. Isso pois quando declarou seu amor extremado, 
nosso irmão em Cristo ainda não estava preparado para tais 
situações e apoiava-se em sua própria força. 
 Contudo, antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro 
negou Jesus. Tendo reconhecido seu terrível pecado, arrependeu-
se e chorou muito. Nesse momento, aprendemos sobre 
arrependimento, pois esse sentimento genuíno nos santifica. O 
apóstolo Pedro, então, não buscou resolver tudo na força de seus 
braços movido por remorso, mas com coração arrependido 
recorreu à graça uma vez que o espírito vivifica (2 Co 3:6).
 Assim, quando reconheceu seu pecado, arrependeu-se e 
admitiu em seu coração suas limitações e fraquezas, Deus o 
redimiu, transformou e o preparou para cumprir a missão que a ele 
designou. Que o Senhor nos guie para que nada haja além de 
arrependimento genuíno em nossos corações e que possamos 
experimentar o agir de Deus - nos perdoando, transformando e 
capacitando dia após dia a  viver em Seus santos caminhos. 
 Ore ao Senhor arrependendo-se dos seus pecados, 
reconhecendo sua pequenez. Que a graça de Deus preencha seu 
coração, renove seu espírito e o abençoe. 

Millena Guida
 
Atenção! É com grande alegria que anunciamos o retorno 
das atividades do nosso querido Ecos!! Esperamos você, às 
19h na casa da Gabi Santi - para mais informações, fale com nossa 
diretoria. 

SEXTA 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)


