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Domingo: 

Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).

Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).

Sexta Feira - 20:00 Culto Jovem (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 de 
corações abertos, que vive unicamente pela fé na 
presença, no poder e na unção do Senhor!

01

02

03

05

07

08

09
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#noticias gerais
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Culto Matutino - 10h30min | Culto Vespertino - 19h
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Editorial e notícias 

#aniversariantes da semana
Nascimento | Casamento

#diversos
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O Cristão autêntico, comprometido com 
Cristo, tem uma vida de consagração, testemunho 
coerente com a fé e serviço fiel a Deus. Manifesta, 
no seu dia a dia uma vivência com Cristo e uma 
conduta espiritual, moral e social irrepreensível, 
que dignifica o nome de Cristo e glorifica a Deus.
 Na declaração de Walter Knight: “O 
cristão é a mente através da qual Cristo pensa; o 
coração através do qual Cristo ama; a voz através do 
qual Cristo fala; a mão através da qual Cristo ajuda.”
 O apóstolo Paulo, escrevendo para os 
crentes de Fi l ipos,  exorta os cr is tãos a 
evidenciarem, no exercício da sua fé, algumas 
virtudes espirituais. O cristão deve mostrar alto 
padrão de qualidade:
 I – Na comunhão. “Se há... alguma 
comunhão do Espírito... sejais unidos de alma, 
tendo o mesmo sentimento.”
 Nós, cristãos, devemos ter profunda 
comunhão espiritual com Deus e com os irmãos na 
fé! A comunhão (koinonia) é gerada pelo Espírito 
Santo, que habita nos eleitos, só ele pode promover 
essa comunhão espiritual total. Comunhão no 
Espírito Santo que sobrevém através da sua 
presença constante na igreja, e da comunhão 
pessoal do crente com Ele.
 Comunhão que envolve intimamente 
com Deus, vida consagrada a Ele; leitura da Palavra 
e adoração.
 Os cristãos, no primeiro século da era 
Cristã, dão-nos profundo exemplo de comunhão 
com Deus e com os irmãos: “E perseveraram na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do 
pão e nas orações. Todos os que creram estavam 
juntos e tinham tudo em comum.” (Atos 2.42,44)
               Sara Kalley, no hino 127, declara poeticamente: 
Bendita a hora de oração,
De santa paz e comunhão!
Desejo, enquanto aqui me achar, 
Com fé constante, humilde, orar.
A oração gera profunda comunhão espiritual.

 II – No Amor. “Se há, pois, alguma 
exortação em Cristo, alguma consolação de amor... 
tenhais o mesmo amor...” É o amor de Cristo pela 
igreja que Paulo tem em vista. Amor que 
“constrange” e move o apóstolo.
 Ao conclamar os crentes para que vivam 
juntos em harmonia, apela para os mais altos 
motivos: o amor que o Senhor da igreja nutre por 
seu povo deve impeli-lo a  viver dignamente e a 
amar mutuamente.
 Paulo cria um impressionante acervo de 
idéias a fim de enfatizar a unidade do povo de Deus. 
Tenhais o mesmo amor uns para com os outros, 
igual ao que eu tenho por vós, ou melhor, igual ao 
que Cristo tem por vós.
 Cristão deve ter um amor verdadeiro e 
sincero por Deus e pelo os que são de Deus. Deve 
externar esse amor em palavras e atitudes. Gestos 
de amor marcam as vidas e nunca serão 
esquecidos!
 III – Na Humildade. “Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, mas por humildade...” o 
cristão não deve ser orgulhoso, vaidoso, 
preocupado só consigo mesmo. O orgulho opõe-se 
à humildade e prejudica o nosso relacionamento 
com Deus e com, o próximo. O crente piedoso é 
humilde! Cristo deu-nos o exemplo de humildade 
ao lavar os pés dos discípulos.

Ele declarou: “... aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de coração...” 
(Mateus 11.29) “... Deus resiste aos soberbos, mas 

bdá graça aos humildes.” (Tiago 4.6 ) Certa vez, 
numa grande cruzada evangelística, ao anunciar o 
pregador, o dirigente disse: “O pregador é o grande 
servo de Deus...” e o pregador, ao iniciar a palavra, 
disse: “Se é grande, não é servo. Se é servo, não é 
grande!” Que lição de humildade!

Tenha comunhão permanente,
Ame intensamente,
Seja Humilde sempre!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

Auto Padrão de Qualidade Cristã  (Filipenses 2.1-4)

#editorial



#notícias gerais
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. Além 
disso, 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

Férias Pastorais 
 O Rev.  André Albuquerque 
desfruta de férias, justas e merecidas, no 
período de 17 a 31 de março. Oremos por 
ele e por sua família, nesse tempo de 
descanso necessário e refazimento das 
forças!

Pão Diário – Últimas Unidades!
 Hoje, estaremos em espaços 
estratégicos da Igreja para facilitar a sua 
aquisição dos devocionários. Dá tempo de 
você evangelizar e presentear amigos  com 
este material que é rico da Palavra de Deus. 
É surpreendente como pessoas gostam de 
receber porções de leituras e orientações da 
mensagem do Evangelho através do Pão 
Diário. Adquira! Vamos juntos compartilhar 
o amor de Deus! Cada Pão Diário está no 
valor de R$ 10,00. Ainda existem pessoas 
ao seu redor que serão abençoadas com a 
mensagem. Vamos fazer a diferença!

PIM 2023 | Projeto de Instrução Musical
 Você, que é membro da igreja, e 
deseja servir ao Senhor na música: se você 
já toca/canta e deseja desenvolver mais o 
seu  ta len to  ou quer  aprender  um 
instrumento do zero, as inscrições para o 
PIM 2023 estão abertas! Com professores 
de canto, violão, guitarra, teclado e bateria, 
o Min. de Música da igreja procura oferecer 
aos membros a oportunidade de investir no 
aprimoramento nesta área. Acesse o nosso 
site www.catedralrio.org.br/pim, veja todas 
as informações e faça a sua inscrição!



#sociedades e ministérios

3 - Boletim Dominical 

Junta Diaconal 

S.O.S litoral norte - Estamos arrecadando 
doações para as vítimas da chuva no litoral 
norte de São Paulo. A Junta Diaconal irá até a IP 
de Caraguatatuba no dia 18/03. Nos ajude em 
primeiro lugar orando diariamente por essa 
campanha e em segundo lugar com doações de 
alimentos, roupas, brinquedos, materiais de 
limpeza e recursos financeiros, que podem ser 
identificados com o final R$ 0,23. Estaremos 
recebendo doações até o dia 17/03. Participe!

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. Jerusalém - Dia 15/03, às 14h30min 
na casa de Marinete.

Depto. Helen Simonton e Maria Reis - Dia 
16/03, às 14h30min  na sala Miriam Duffrayer. 
Reunião em conjunto.

Depto. Ruth Pinho  - Dia 18/03, às 15h. Na 
casa de Kátia Maciel.

Depto. Dorcas - Dia 19/03, às 16h30min. sala 
da SAF. Estudo do Livro: "Como orar" de C.S. 
Lewis.

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

ECCC - Encontro de Casais Com Cristo

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

Temática: Col 2:7)“Raízes” (

Preparatórias para o 72ºECCC - Está 
chegando o nosso próximo Encontro e nossa 
primeira preparatória será no dia 21/03, às 20 
horas, no Salão Álvaro Reis. Esta é uma reunião 
exclusiva e essencial para os Encontreiros. Não 
faltem!

“Cestão” Lembrando? – Ah sim ... Vale 
mui to lembrar  desta  mui to opor tuna 
participação!

EBD – Classe da Família - Nossa EBD 
retornou no último domingo. O tema deste ano 
será “Lições da vida”! Estamos esperando por 
você, às 9h, na sala Myrian Duffrayer.



#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 

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 - Nos alegramos 
com os casais que celebram bodas nesta 
semana! Feliz aniversário de casamento! Que o 

amor e a cumplicidade prevaleçam! Deus 
abençoe esta união!

UPH - União Presbiteriana de Homens

No próximo domingo teremos Reunião 
Devocional da UPH. Estaremos todos 
adorando ao Senhor na sala Pb. Miguel dos 
Santos (Sala da UPH). Nosso irmão Thiago 
Martins será o pregador da tarde. Marque em 
sua agenda: 19/03, às 17h30min.
Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional: As devocionais da UPA, às 17h30min 
continuam. Venha participar com a gente!

EBA: A Escola Bíblica Dominical voltou com 
tudo!! Todos os domingos, às 9h da manhã e às 
16h. A mesma mensagem nos dois horários 
para você não perder nada! 

PÓS-ACAMPA: ontem tivemos o nosso pós-
acampa na Igreja das Américas e foi uma 
benção rever toda a galera!

Movimento Oásis

Agenda de Março: 
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.

ECOS DA CATEDRAL

Como é bom ver a nossa igreja retornando com as 
reuniões semanais do Ministério de Grupos de 
Crescimento, os Ecos. Se você ainda não visitou 
um grupo, o que te impede de fazê-lo? Faça uma 
visita a uma de nossas reuniões perto de você, ou 
abra a sua casa para receber um Ecos. A Igreja de 
Cristo atuava no templo e de casa em casa, 
segundo nos diz a palavra de Deus em Atos 5:42: 
"Todos os dias, no templo e nas casas, não 
cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo." 
Não fique de fora. Entre em contato conosco e 
participe. 21-981939584 
E-mail:  ECOS - ecos@catedralrio.org.br
Evangelismo; Comunhão; Oração e Serviço
--



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “De longe se me deixou ver o Senhor, 

dizendo: Com amor eterno eu te amei; por 
isso, com benignidade te atraí.” (Jr 31.3)  

Mulheres: “Nisto consiste o amor: não em que nós 
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 
amou e enviou o seu Filho como propiciação 
pelos nossos pecados.” (1 Jo 4.10)

Homens: “Aquele que não ama não conhece a 
Deus, pois Deus é amor. Nós amamos porque 
ele nos amou primeiro.” (1 Jo 4.8 e 19) 

Todos: “Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. ” (Jo 3.16) 

42 HNC – “O Grande Amor de Deus.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM NOSSA 
GRATIDÃO.

Leitura Uníssona: “Ainda que a figueira não 
floresça, nem haja fruto na vide; o produto da 
oliveira minta,  e os campos não produzam 
mantimento;   as ovelhas sejam arrebatadas do 
aprisco, e nos currais não haja gado.  todavia, 
eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da 
minha salvação.” (Hc 3.17-18)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

    92 HNC - “A Fé contemplada.”

    93 HNC - “Firmeza na Fé.”                                                                  
(1� e 4� estrofes)

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novo Membro

III – SAF RIO: 

CELEBRAÇÃO DO 125º ANIVERSÁRIO.

Palavra Pastoral 
Oração Gratulatória
Moto da SAF - Cantado

IV - EDIFICAÇÃO

CONHECENDO A VONTADE DE 
DEUS NA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lc 4. 38 – 44
           Presb. João Bastos 

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

V – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Dirigente: “Certamente, ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e as nossas dores 
levou sobre si; e nós o reputávamos por 
aflito, ferido de Deus e oprimido.” (Is 53.4)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

VI – COMUNHÃO 

COM DEUS PELA MORTE DO SALVADOR.

Ministração da Ceia do Senhor: 
Compartilhamento do Pão

108 HNC -“Aflição e Paz.”

Cântico: “A Começar em Mim.”

Compartilhamento do Cálice
146 HNC - “Segurança do Crente.” 

Cântico: “Cristo Levou Sobre Si.”

VI - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Jesus é a Aliança.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



6 - Boletim Dominical 

Prelúdio: "Este Reino"

I – ADORAÇÃO

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

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Louvai ao Senhor, porque é bom 

e amável cantar louvores ao nosso Deus; 
fica-lhe bem o cântico de louvor.”                
(Sl 147.1)   

Congregação:“Louvai ao Senhor, vós todos 
os gentios, louvai-o, todos os povos.”       
(Sl 117.1)

Todos:“Porque mui grande é a sua 
misericórdia para conosco, e a fidelidade 
do Senhor subsiste para sempre. 
Aleluia!.” (Sl 117.2)

Cântico: Ele é Exaltado
Cântico: "Senhor Formoso És
Oh quão  lindo esse nome é!"

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

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

Leitura Uníssona:“Honra ao Senhor com 
os teus bens e com as primícias de toda a 
tua renda;  e se encherão fartamente os 
teus celeiros, e transbordarão de vinho os 
teus lagares.”(Pv 3.9-10)

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

Cântico: "Jesus é o Centro"

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

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

Leitura Uníssona:“Tu, porém, quando 
orares, entra no teu quarto e, fechada a 
porta, orarás a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará.”(MT 6.6).

Motivos de Oração

Cântico: Esperança

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

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

(Colossenses 3.16) 

Leitura Bíblica: Gn 5.1 – 32 
             Presb. Jonhannes Gaiser

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: "Nada Temerei"

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "Não Seremos Abalados"

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

VI – COMUNHÃO 

Cântico: “A Começar em Mim.”

A começar em mim quebra corações
Pra que sejamos todos um
Como tu és em nós           (bis)

Onde há frieza que haja amor
Onde há ódio, o perdão
Para que teu corpo cresça, sim,
Rumo à perfeição

Cântico: “Cristo Levou Sobre Si.”

Cristo levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
E por suas chagas fomos sarados.

Ele tomou sobre si as nossas maldições,  
Ele sofreu para que tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou 
Para nos resgatar das trevas
E nos livrar de  toda iniquidade.      

Jesus, Pão da Vida; Jesus, Luz do Mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro,
Fonte de Eternidade e amor.

Jesus, Deus-Emanuel; Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da Vida, Rio que brota do trono de Deus,
Alegria profunda no meu coração, Recebe 
adoração! Jesus, és digno de louvor!

VI - DEDICAÇÃO 

Cântico: “Jesus é a Aliança.”

Jesus é a Aliança entre você e Deus.
Jesus é a Aliança Entre você e eu.

Hoje Ele te chama para renovar;
Hoje Ele te chama para restaurar;
Hoje Ele te chama para dEle derramar!

Firmada está a Aliança em nossos corações.
Jesus derramou o Seu sangue
E nos uniu ao Pai!

Prelúdio: "Este Reino"

I – ADORAÇÃO

Cântico: "Ele é Exaltado"

Ele é exaltado, 
O Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei

Ele é exaltado, 
Pra sempre exaltado. O Seu nome louvarei

Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus Glorificam seu Santo nome

Ele é exaltadoO Rei é exaltado nos céus

Cântico: "Senhor Formoso És"

Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver
Pois quando estás, neste lugar
Tua graça invade-me

Acende a chama oh pai!
Que uma vez brilhou
Vem limpar, brilhar, resplandecer
O meu primeiro amor

II – CONSAGRAÇÃO 

Cântico: "Jesus é o Centro"

Jesus é o centro de tudo que há
Jesus é o centro de tudo que há
O Início e o Fim, 
Desde a eternidade tudo é sobre Jesus

Nada mais importa
Nada se compara a Ti
Jesus, Tu És o centro
E tudo aponta para Ti Jesus

01



#Cânticos Culto Vespertino  19h

Jesus é o centro de todo o meu ser
Jesus é o centro de todo o meu ser
Meu início, meio e fim, que eu viva sempre
 para Ti meu Jesus

Que em meu coração, Cristo seja o centro
E todo o meu ser mostre quem Tu És
Que em meu coração, Cristo seja o centro
E todo o meu ser mostre quem Tu És

Jesus é o centro de Sua igreja
Jesus é o centro de Sua igreja
Um dia Ele virá
Como igreja eu vou me encontrar com Jesus

III – CONTRIÇÃO

Cântico: "Esperança"

Doce presença. És meu abrigo
Meu protetor. Em Ti confio

Mesmo sem ver, eu posso crer
Que Tua promessa está de pé
Irá se cumprir

Quem sou eu. Pra questionar um Deus fiel?
Tu és Deus. E Tua palavra está de pé
És minha âncora
A minha esperança
Em que minha fé firmada está
Eu não temerei, eu não temerei

Eu sei que no vale também estás
E sobre o bravo mar
Me ensina a caminhar
Tu és o quarto homem na fornalha
Tu és o meu Deus que não falha

V – DESPEDIDA
 

Cântico: "Nada Temerei"

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
Circunstancias 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 cuidara de mim

Nada temerei
Eu sei que não estou sozinho
O todo poderoso é o meu amigo
Sua voz acalma o mar
Faz milagre acontecer
Posso crer e descansar em Deus

Poslúdio: "Não Seremos Abalados»

Na batalha permaneceremos em fé
Se exércitos se erguerem contra nós
Não seremos abalados
Não seremos abalados 

Quando vier a intensa escuridão
Não temerá o nosso coração
A esperança nasce como a luz
Deus é por nós, Ele é o vencedor

Confiando em nosso Deus
E em seu eterno amor
Não seremos abalados (3x)

Seus inimigos cairão
Nosso Deus é mais forte
Tudo Ele pode
Mais alto nome não há
Jesus é grandioso
Tudo Ele pode
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#aniversariantes da semana

Hoje: Catherine Spiller de Oliveira, Gustavo Miranda de Freitas, Lauriane Marinho 
Candeco, Neíde Neves de Campos, Renata Rodrigues Pinto Falqueto.

Seg 13: Marcos Antonio Do Rosário Cordeiro.
Ter 14: Ana Carolina Machado Corrêa, Bernardo Duque Costa Guerreiro de Castro, 

Carmen Lucia Pinho Gomes, Daniel Nascimento Santos, Hannah Lúcia Duarte 
de Oliveira Conceição, Lenira Simões Camara Leão, Presb. Luis Monteiro da 
Costa, Nely Pereira Teixeira, Viviane Santos de Jesus.

Qua 15: Ana Maria Chindelar Ferreira de Sá, Carlos Alberto Guerrese, Chloe 
Tompson Machado, Ilene Marinho Riitano, Luiz Carlos Andrade Gomes, Luiz 
Carlos Ubaldo.

Qui 16: Ana Carolina Domingues Lima, Cintia Caetano Ladeira, Fernanda Abrantes 
Huguenim, Giselle Clara Araujo Maguela,Nelia Fernandes Machado, Paulo de 
Castro Freitas.

Sex 17: Isaque Garcia Morais, Jane de Brito Prieto Saud, Diác. Ricardo Dowsley 
Fernandes.

Sáb 18: Daniel Vieira Teixeira de Andrade, Daniele Pereira Fernandes, Denize 
Rachel Nogueira Vasconcellos de Freitas, Lucimar Santos de Araújo, Maria de 
Fátima Alves Duarte.

#de nascimento

Hoje: Presb. Luis Monteiro da Costa e Maria de Jesus Barros Monteiro.
Seg 13: Presb. Guanair Pinheiro de Souza e Neide Aparicio Ribeiro de Souza. 
Ter 14: Paulo Vendrami e Irene Vieira de Sá Vendrami
Sex 17: Liliane Gripp Mozer Senra e Rogério Cabral Senra
Sáb 18: Joaquim Gomes de Sá e Euzilea Henriques de Sá

"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 13: 1 Tessalonicenses 4:9-12 - 

Cuidando da própria vida;

Ter 14: Daniel 9:1-5,17-19 - 

Interceder a Deus; 

Qua 15: João 20:24-31 - A razão 

para escrever;

Qui 16: Jó 36:26-29; 37:5-7 - Musa 

de neve; 

Sex 17: Filipenses 4:1-9 - Pratique 

essas coisas;

Sáb 18: Marcos 12:38-44 - Ofertar 

em nossa pobreza;

Dom 19: Ezequiel 37:1-3, 7-10, 14 - 

Cada fôlego.

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

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. Luis Monteiro;
            19h: Presb. Mário Sérgio.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 12/03/2023: Filipe Agum*, Pedro 

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

Próximo Domingo 19/03/2023: Marcelo 
Magalhães*, Lúcio Maia*, Adolfo Correia, 
Charles Mattos, Guilherme Cunha, Jérson 
Ferreira Neto, Leonardo Trindade, Aux. de 
Diac. Lilian Costa, Tiago Trindade

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
 Domingo: 12/03/2023: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo: 19/03/2023: Victor Mota, 

Filipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Santificação: um processo primordial
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As 
coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo!”                                   

(2 Coríntios 5:17)

 A santificação é um processo primordial na vida do 
cristão, não só na conversão quanto na jornada espiritual.
 No versículo de 2 Coríntios 5:17, Paulo retrata de certa 
forma o que é a vida com Jesus, e nos lembra que estar nEle faz 
com que tudo mude! A caminhada, como antes dita, é necessária, 
e é dividida em 3 passos: a confissão, o arrependimento e a 
transformação.
 Tudo que sai de nossas bocas, reflete o que há em 
nossos corações se permitimos que o Senhor habite em nós, tudo 
pode ser transformado, nossa alma, modo de viver, nossa mente e 
interior. Deus nos chama para um outro padrão de vida, não o que 
o mundo nos oferece. Se confessarmos com nossas bocas os 
nossos pecados, podemos ser perdoados pelo nosso Deus justo 
que quer nos dar o melhor, tanto no mundo quanto no céu e na 
vida eterna.
 Por último, o versículo de Gálatas 2:20 diz: "Fui 
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé 
no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim."
Esses 3 passos, podem ser usados como um direcionamento, e 
temos a Bíblia como nosso manual de vida! Se aproxime de 
Cristo, entregue sua vida verdadeiramente a Ele, arrependa-se 
dos seus pecados e o Senhor transformará sua vida.

Amanda

Atenção aos nossos avisos e esteja conosco!! 
13/03 às 19h: Temos um encontro marcado no nosso Ecos que 
retornará amanhã
17/03 às 20h: SEXTA É DIA DE Culto Jovem!! Venha adorar a 
Deus conosco, às 20h.
18/03:  Nosso reencontro pós retiro será mais que especial, 
estaremos assistindo ao Musical Rua Azusa!
19/03 às 9h: Por fim, igualmente importante e aguardado, nossa 
EBD estará de volta com nosso querido Rev. Daniel. Venha 
aprender mais de Deus conosco!! Siga nossas redes sociais! 
@umprio no Instagram :) 

#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)


