
Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

facebook.com/catedralrio@catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br Catedral Rio

Organizada em 12 de janeiro de 1862

A N D A R ,   C U I D A R   E   F R U T I F I C A R 

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).

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!
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"À vista disso, muitos dos seus 
discípulos o abandonaram e já não 

andavam com ele. Então, perguntou Jesus 
aos doze: Porventura, quereis também vós 
outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão 

Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens 
as palavras da vida eterna; e nós temos 
crido e conhecido que tu és o Santo de 

Deus." (João 6. 66 - 69)
Do latim perseverantia, a perse-

verança é a ação e o efeito de perseverar. Esse 
verbo diz respeito ao ato de se manter 
constante e firme ao longo de um projeto já 
iniciado, perante uma determinada atitude ou 
uma opinião, por mais adversas que possam 
ser as circunstâncias e os objetivos possam 
parecer difíceis de concretizar.   

O trecho de João 6. 66-69 narra um 
momento crucial na vida de Jesus, em que 
muitos de seus discípulos decidem deixá-lo 
após Ele ter falado sobre a necessidade de 
“comer sua carne e beber seu sangue para 
ter vida eterna”, ou seja, o discípulos o mestre 
afirmava a necessidade de crer no Senhor e de 
pagar o preço de caminhar com Ele. 

No versículo 66, lemos que "a partir 
daquele momento, muitos dos Seus discípulos 
O abandonaram e não mais andavam com Ele". 
É importante notar que esses discípulos não 
eram apenas seguidores ocasionais de Jesus, 
mas  pessoas  que  O  acompanhavam 
regularmente e que haviam testemunhado 
Seus milagres e ensinamentos.

 

No entanto, os discípulos mais 
próximos de Jesus, conhecidos como os Doze, 
decidem ficar ao Seu lado. Em uma das 
declarações mais poderosas da Bíblia, Pedro 
afirma em nome dos Doze: "Senhor, para 
quem iremos? Tu tens as palavras da vida 
eterna. E nós temos crido e conhecido que tu 
és o Santo de Deus" (versículos 68 e 69). 

Essa passagem tem uma aplicação 
prática muito importante para a vida cristã. Ela 
nos lembra que seguir a Jesus nem sempre é 
fácil e que podemos enfrentar desafios e 
dificuldades ao longo do caminho. Entretanto, 
o texto também nos mostra que perseverar nos 
ensinos do Senhor e continuar glorificando a 
Ele em todas as áreas da vida nos manterá em 
uma jornada em direção à vida eterna e à 
salvação. Assim como os discípulos mais 
próximos de Jesus, precisamos crer em Sua 
Palavra e acreditar que Ele é o Messias enviado 
por Deus. Isso implica estarmos dispostos a 
seguir Seus ensinamentos, mesmo que isso 
signifique ir contra a cultura, lutar contra as 
tradições do mundo ao nosso redor e enfrentar 
perseguições.  

Por fim, também é importante 
lembrar que, mesmo quando os outros ao 
nosso redor escolhem abandonar Jesus e 
desanimar na fé, podemos clamar ao Senhor e 
contar com a Sua poderosa mão a nos manter 
firmes. Persevere! 

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

Desafios e dificuldades ao longo do caminho

#editorial



#notícias gerais
Novos Membros serão recebidos
 No culto matutino de hoje, a Igreja 
recebe à sua comunhão, o casal Marcelo José 
Alves e Gilmara Gomes do Nascimento Alves, 
por carta de transferência. A Igreja recebe o 
distinto casal com alegria e carinho. Bem-
vindos à família Catedral!

Junte-se a nós! Faça 
pa r te  de  uma  das 
Classes de nossa EBD.
Classes: 

Templo, Logos, John Knox, Família, 
Catecúmenos, Jovens e Adolescentes e EBA. 
Todas presenciais, todos os Domingos, às 9h! 
Fale conosco em Tel: (21) 3916-3850 - Email: 
ebd@catedralrio.org.br                                                                                                       

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!

CAPACITAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DE 
RECEPÇÃO DA CATEDRAL 
 Todos os membros da Equipe do 
Ministério estão convocados para um encontro 
on-line de Capacitação no dia 3 de abril 
(segunda-feira), 19h, pela plataforma Zoom. O 
Link será passado no grupo do WhatsApp da 
Equipe. E se você é membro da Igreja e sentir o 
desejo de participar deste ministério, poderá 
procurar a nossa Coordenadora Valéria Gorne 
para fazer sua inscrição para o treinamento. Será 
um tempo precioso e muito importante para 
falarmos de Recepção, Acolhimento e Cuidado.  
Temos consciência que todos nós que servimos 
a Deus precisamos de aperfeiçoamento contínuo 
para um trabalho leve, amoroso e cheio de alegria 
para a glória de Deus.

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.  
 Para isso acontecer, o Conselho da Igreja aprovou a criação do Projeto Mantenedores 
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 

SOS Litoral Norte - Agradecemos a todos os 
irmãos que se envolveram na campanha. 
Encerramos o recebimento de doações na 
última sexta feira e fizemos a entrega dos 
itens à Primeira IP de Caraguatatuba. 
Continuem orando pelas famílias envolvidas, 
pela igreja local e pela nossa Junta Diaconal!

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 - Hoje, às 16h30min, na sala 
da SAF. Estudo do Livro:  "Como orar" de C.S. 
Lewis.
 
Reunião com as coordenadoras - Dia 20/03, 
às 14h30min.

Reunião com as Secretarias - Dia 23/03, às 
14h30min.

Retiro Espiritual da Sinodal RIO  no AVB - 
Próximo fim de semana. Esteja em oração por 
esse retiro.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

Temática: “Raízes.” (Cl 2:7)

72º ECCC -  Está  chegando!  Queridos 
encontreiros, o Encontro de Casais do mês de 
abril está se aproximando. Na próxima terça-feira 
dia 21/03, às 20h será realizada a nossa 1ª 
Reunião Preparatória! Esteja presente nas 
reuniões buscando preparação espiritual para esta 
tão nobre missão de abençoar e resgatar famílias! 
Nós somos ramos! É tempo de criar Raízes com o 
Senhor da Igreja e com este ministério. 

EBD Classe Família - Domingo, 9h, com Rev. 
Isaías Cavalcanti e Adriana.

XXVI RECCC - Ainda restam poucas vagas para 
o Reencontro! 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.



#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 

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

Reunião Devocional - A devocional será 
realizada na sala Pb. Miguel dos Santos. Na 
ocasião, o irmão Thiago Martins será o 
pregador. Venha estar conosco! A reunião 
começa às 17h30min.

Federação de Homens do PRDT - Neste 
sábado, dia 25/03, a Federação de Homens do 
PRDT, retomará a atividade: "Papo de homem 
crente". Estará conosco o Rev. Evaldo 
Beranger, da IP Luz do Mundo. Ele falará 
sobre o tema: “O homem cristão e a vida 
espiritual.” Será uma reunião on-line, com 
início às 10h da manhã.  Seguem as 
informações de acesso na plataforma Zoom:

ID da reunião: 817 7944 3184
Senha de acesso: 1835100

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

Movimento Oásis

Acampamento de Páscoa -  Vale de 
Bênçãos, de 06 a 09/04. 
As inscrições estão abertas. Faça a sua já, não 
perca esta oportunidade de desfrutar de 
momentos de Comunhão e Adoração ao 
Senhor,   e nos alegrarmos com os nossos 
irmãos.  Toda a Igreja está convidada. 
Inscrições com a Irani: 9653-43536.

No próximo domingo 19/03, teremos a 
nossa Devocional, as 16h. Preletor: Rev. Daniel 
Jardim; Louvor: Cíntia Fortunato. Participe 
conosco. Juntos estaremos em Comunhão e  
Adoração ao Senhor. Após a devocional 
compartilharemos delicioso lanchinho  com os 
nossos irmãos.  Aguardamos a todos. Deus os 
abençoe.

Pedido de oração, Ore em favor do Roberto 
Monteiro Barboza, que passou por um 
procedimento no coração, e está internado no 
Hospital Cardíaco de Laranjeiras.

No 4o com Deus-CATEDRÁTICOS.

"Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio." (Salmos 90:12)

 Sabe o que é um catedrático? É um 
especialista, um perito, um expert em um 
determinado assunto. É sempre bom termos a 
opinião desses para evitarmos erros e 
problemas. Quem não ouve os sábios, não lê 
placas de sinalização,  não percebe o caminho 
por onde anda, se dirige para problemas sem 
solução na sua jornada? Claro.
 Neste ano, o "No 4o com Deus" terá um 
novo formato. Neste mês são 10 anos de eventos. 
Se nunca participou, não perca tempo para 
crescer o seu coração em sabedoria. 
´ Já se questionou sobre a Páscoa? Por 
qual motivo hoje você tem acesso a Deus e à 
Salvação por meio de Jesus? No próximo 
domingo: "TU ME AMAS?" 

Ministério de Intercessão Informa

 Vigília de Oração, será no próximo dia 
25/03/23 (sábado), das 15 às 18h, na Sala Míriam 
Dufrayer. O Tema abordado será: "EVANGELISMO 
É UM ESTILO DE VIDA". Texto base: Mateus 28.19



#liturgia#liturgiaCulto Matutino  10h30minCulto Matutino  10h30min

5 - Boletim Dominical 

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “Os céus proclamam a glória de 

Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos.” (Sl 19.1) 

Mulheres: “Um dia discursa a outro dia, e 
uma noite revela conhecimento a outra 
noite.” (Sl 19.2)

Homens: “A glória do Senhor seja para 
sempre! Exulte o Senhor por suas 
obras!”(Sl 104.31) 

Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
magnífico em toda a terra é o teu nome! 
Po i s  expuses t e  nos  céus  a  t ua 
majestade.” (Sl 8.1) 

28 HNC - “Coroação.” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO.

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele 
que semeia pouco pouco também ceifará; 
e o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará. Cada um 
contribua segundo tiver proposto no 
coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem 
dá com alegria.” (2 Co 9.6 – 7)

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

19 HNC - “Rei Sublime.”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Novos Membros

III - CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Leitura Uníssona: “Em ti, pois, confiam os 
que conhecem o teu nome, porque tu, 
Senhor, não desamparas os que te 
buscam.” (Sl 9.10)

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS NA 
PALAVRA.

Leitura Bíblica: Lc 5.1 – 11 
           Presb. Jorge Apocalypses

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

V - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Um só Rebanho, um só Pastor.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio



6 - Boletim Dominical 

Prelúdio: 

I – ADORAÇÃO
 “…Entoando e louvando de coração ao Senhor 
com hinos e cânticos espirituais.” (Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11.33)   

Congregação: “Quem, pois, conheceu a 
mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” (Rm 11.34)

Dirigente: “Ou quem primeiro deu a ele para 
que lhe venha a ser restituído?” (Rm 11.35)

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!” (Rm 11.36)

52 HNC - “Glória e Coroação”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – CONSAGRAÇÃO 
 “Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e 

Pai…” (Efésios 5. 20)

Leitura Uníssona: “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. Por vossa causa, 
repreenderei o devorador, para que não vos 
consuma o fruto da terra; a vossa vide no 
campo não será estéril, diz o Senhor dos 
Exércitos.”(Ml 3.10 - 11)

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

Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO
“…Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em 

toda a sabedoria…”  (Colossenses 3.16)

Leitura Uníssona: Gn 6.1 -10   
              Presb. Assuero Silva
 

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da Série: “Criados para andar com Deus.”

IV – CONTRIÇÃO 

  “…sede pacientes na tribulação, na oração, 
perseverantes.” (Romanos 12.12) 

Dirigente: “Compadece-te de mim, ó Deus, 
segundo a tua benignidade; e, segundo a 
multidão das tuas misericórdias, apaga 
as minhas transgressões.” (Sl 51.1)

Congregação: “Purifica-me com hissopo, e 
ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo 
que a neve.” (Sl 51.7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – COMUNHÃO
“...Fazei isto em memória de mim.” (1Co 11.24)

Ministração da Ceia: 

Compartilhamento do Pão

Cântico: “Vem Cear”.
Cântico: “Vaso Novo”.

Participação no Vinho 

132 HNC – “Vivificação.” 
Cântico: “Oferta de Amor.”

VI – DESPEDIDA
 “…Sede fervorosos de espírito servindo ao 

Senhor.” (Romanos 12.11)

Cântico: “Deus enviou”.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: 

#liturgiaCulto Vespertino  19horas



#Cânticos Culto Matutino - 10h30min.

#Cânticos Culto Vespertino - 19h

V - DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Um só rebanho, um só pastor.”

Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

V – COMUNHÃO

Compartilhamento do Pão
Cântico: “Vem Cear”.

Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná, 
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar

Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou, água em vinho 
transformou
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Eis discípulos a voltar, 
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então, 
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida  à ceia vir

Quem sedento se achar, 
Venha a Cristo, sem tardar
Pois um vinho sem mistura  Ele dá;
E também da vida o pão, 
Que nos traz consolação,
Eis que tudo preparado já está.

Breve Cristo vai descer, 
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou, 
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

Cântico: “Vaso Novo”.

Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso na mão do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser  (Bis)
Um vaso novo.

01



#Cânticos Culto Vespertino  19h

Como tu queres, Senhor amado
Tu és o oleiro e eu o vaso
Quebra a minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser  (Bis)
Um vaso novo.

Participação no Vinho 

132 HNC – “Vivificação.” 

1. Tu, que sobre a amarga cruz
Revelaste teu amor;
Tu, que vives, ó Jesus,
Vivifica-nos, Senhor!

    Vem! Oh! Vem, Jesus Senhor,
    Nossas almas despertar!

    Com teu santo e puro amor,
    Vem, Senhor, nos inflamar!

    Oh! Vem! Oh! Vem Nossas almas 
inflamar!

2. Eis o mundo tentador
A querer nos atrair;
Sem teu fogo abrasador,
Não podemos resistir.

3. Quantos que corriam bem,
De ti longe agora vão!
Outros seguem, mas, também,
Sem fervor vivendo estão.

4. Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer altivo resistir
Ao teu brando e santo amor.

Cântico: “Oferta de Amor.”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

VI – DESPEDIDA

Cântico: “Deus enviou”.

Deus enviou, seu Filho amado;
Para morrer, em meu lugar.
Na cruz sofreu, por meus pecados;
Mas o sepulcro, vazio está,
Porque ele vive.

Porque ele vive,
Posso crer no amanhã,
Porque ele vive,
Temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que o meu futuro, está nas mãos
De meu Jesus, que vivo está.

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus
Que vivo está.
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#aniversariantes da semana

Hoje: Clóvis Botelho, Gilza Nunes de Oliveira Souza, Jaqueline Freitas Dias 
Ximenes, William Torres Fernandes;

Seg 20: Cláudia Cruz Soares da Silva, Elizabeth Gomes da Costa, Diác. Filipe 
Agum de Campos, Hélio Machado, Joaquim da Costa Pereira da Silva, Sandra 
de Cássia Gama dos Santos, Telma Pereira de Miranda Gomes;

Ter 21: Arthur Guimarães Capelli, Maria José Andrade Maciel, Nely da Silva Abdo;
Qua 22: Cilene Alves de Oliveira, Luís Felipe do Sacramento Souza, Maria Júlia 

Dias Oliveira, Paulo Nunes da Costa;
Qui 23: Elaine de Souza Medeiros, Ivaneide Marques Pereira, Presb. Johannes 

Carl Gaiser, Rodrigo Dias Fonseca Coelho;
Sex 24: Antônio Marcos Grajauskas, Dejani de Almeida Reis, Rosibeti Souza 

Ribeiro da Silva, Wállace Barbosa de Melo Barreto;
Sáb 25: Alice Avelino Ferreira, Clara Martha do Sacramento Paulo da Silva, Daiane 

Almeida dos Santos Pimentel, Luciana Lira dos Santos, Oay Candido de 
Oliveira.

#de nascimento

Seg 20: Reubem Luiz Moreira Faria e Mônica Faria Baptista Faria;
Ter 21: Reinaldo Luz Cêia de Souza e Tânia Mara Duarte Cabral de Souza, 

Edison Vieira Pinheiro e Claudia Fernandes Duarte;
Sex 24: Priscila Maria de Barros e Nazion dos Santos Silva.

"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  Fre i tas ,  Da Costa ,  Mar iah 
(Cirurgia), Ignes Vendrami, Maria Ignez 
Fajardo, Alba  Regina Siqueira, Flávio 
Reis, Luís Carlos, Roberto Monteiro 
Barboza.
Outros Motivos: Restauração do templo, 
a segurança no Rio, Guerra na Ucrania

Seg 20: Lucas 10:38-42 - Correção 

amorosa;

Ter 21: Mateus 27:50-54 - Deus em 

ação; 

Qua 22: Salmo 119:97-105 - Mais 

doce que o mel;

Qui 23: Eclesiastes 2:17-26 - A 

razão para descansar; 

Sex 24: 1 Coríntios 3:5-9 - Algo 

muito maior;

S á b  2 5 :  J o ã o  1 0 : 1 - 1 0  - 

Conhecendo Sua voz;

Dom 26: Isaías 35 - Orquestra com 

lixo que não é lixo.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
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. Luis Alberto;
26/03: 10h30min:  Presb. Luís Monteiro;
            19h: Presb. Mário Sérgio.

Escala de Diáconos e Auxíliares:
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.

Próximo Domingo 26/03/2023:  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: 19/03/2023: Victor Mota, Filipe 

Agum.
Próximo Domingo: 19/03/2023: Ricardo 

Dowsley, Jérson Neto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Confessando pecados: uma atitude diária de humildade e 
arrependimento na vida cristã

Confessar pecados é uma parte primordial da vida cristã. É 
uma oportunidade para nos arrependermos diante de Deus, 

buscando o Seu perdão e direção para nossas vidas.

 Em 1 João 1:9, lemos: “Se confessarmos os nossos 
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” Essa promessa de Deus é uma fonte 
de grande conforto para nós, pois mesmo que nossos pecados 
sejam muitos, podemos ter a certeza que Deus está disposto a 
perdoar e purificar nossos corações.
 Além disso, a confissão é uma atitude contínua de 
humildade diante de Deus, reconhecendo que precisamos do Seu 
perdão e Sua graça todos os dias. E, a confissão também deve 
levar à mudança de comportamento e, consequentemente, à 
transformação. 
 E não é suficiente apenas confessar nossos pecados em 
oração à Deus. Devemos estar dispostos a abandonar nossos 
pecados e nos voltar para Deus em arrependimento e obediência. 
Como está escrito em Isaías 55:7, “Que o ímpio abandone o seu 
mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos; converta-
se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso 
Deus, porque é rico em perdoar.”
 Por fim, devemos lembrar que a confissão não é uma 
forma de ganhar o perdão de Deus. Não há nada que possamos 
fazer para merecer o perdão ou a graça dEle. Deus nos perdoa e 
nos ama por Sua própria vontade e misericórdia. Assim, devemos 
confessar nossos pecados a fim de nos aproximarmos de Deus e 
de nos submetermos a Sua vontade em nossas vidas.

Millena Guida

Atenção! Que alegria a chegada do nosso reencontro pós 
acampamento! Teremos um momento abençoado e edificante no 
Teatro Claro. Iremos assistir ao Musical Rua Azusa! 

Não se esqueça: SEXTA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha estar 
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)


