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CATEDRAL PRESBITERIANA RJ
--

Pastor Efetivo
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastor Auxiliar
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Pastor Emérito
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária
Leninha Maia
Licenciando 
Daniel Jardim 
--
Mesa do Conselho
Presb. Guaraci Satlher - Vice-Presidente
Presb.  - 1º SecretárioOlympio Santos F. Bezerra
Presb. Assuero de Oliveira Silva - 2º Secretário
Presb. Paulo Raposo Correia - 3º Secretário
Presb. Altair Lauro Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim de Souza - 2º Tesoureiro 
--
Junta Diaconal 
Diác. - PresidenteLuiz Henrique Inacio de Souza 
Díac. Antonio Renato Cunha - Vice-Presidente
Diác. Thiago Castilho - 1º Secretário
Diác. Sérgio Santos - 2º Secretário
Diác. - 1º ProcuradorJoão Márcio de Castilho 
Diác. - 2º ProcuradorLeandro C. de S.Trindade 
--

EXPEDIENTE
--
Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
--
Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
--
Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Vivianne Martins 
Ana Luiza Santos 
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br

  

 

Domingo: Culto Devocional - 08; 
                 Culto Matutino 10:30h 
                 Culto Vespertino - 19h;

Quarta-Feira: A Voz na Praça - 19h;

Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h;

Sexta-Feira: Culto Jovem - 20h
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"O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, 
e como rei domina sobre tudo o que existe." 

(Sl 103. 19)

 A Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN) é um órgão da Presidência da 
República, vinculado ao Gabinete de 
Segurança Institucional, responsável por 
fornecer ao presidente da República e a seus 
ministros informações e análises estratégicas, 
oportunas e confiáveis, necessárias ao 
processo de decisão. A ABIN preparou um 
relatório, concluído no dia 23/03, que aponta 
por meio de estudos e gráficos, o cenário de 
mais de 5 mil mortes e 200 mil infectados pelo 
coronavírus no Brasil até o dia 6 de abril. Esse 
relatório ainda deixa claro, que a China só 
conseguiu a  d iminuição na taxa  de 
crescimento em cerca de 10-15 dias depois da 
adoção de medidas de contenção em 
municípios e cidades. Os gráficos do 
documento sigiloso da ABIN mostram as 
projeções da evolução dos casos confirmados 
de  COVID-19 a té  o  f im des te  mês , 
considerando dois possíveis cenários. Até 30 
de março o Brasil pode chegar a 35.906 
infectados.
 O  d o c u m e n t o  a i n d a  t r a z  a 
informação de que nova pesquisa científica 
mostra que duas em cada três infecções do 
novo coronavírus foram causadas por pessoas 
que não foram diagnosticadas com o vírus ou 
que não apresentavam sintomas. Isso 
significa que as pessoas infectadas que se 
sentem saudáveis ou têm sintomas muito 
leves estão espalhando o vírus sem perceber, 

representando um grande desafio para a 
contenção da pandemia. 
 Há momentos em nossa vida, como 
os que estamos vivendo, em que as lutas nos 
açoitam de forma tão violenta que acabamos 
por perder o controle e a calma. Semelhante a 
um barco à deriva, assim ficamos, jogados de 
um lado para o outro, sem saber o que fazer, o 
que pensar, o que sentir, qual decisão tomar... 
 Nesses momentos, nossa mente fica 
confusa, nosso coração se entristece, nosso 
espírito se abate, nossa alma se aflige e nosso 
corpo estremece. Diante desse quadro, 
diversas enfermidades emocionais podem 
bater à porta: depressão, pânico, dentre 
tantas...
 Todavia, ainda que, não raras vezes, 
percamos o controle da nossa vida, podemos 
descansar na esperança e na certeza de que o 
Deus a quem servimos nunca perde o 
controle. Deus tem o controle da história da 
humanidade e da história da nossa vida e 
domina como rei. Ele nunca perde o domínio 
da histór ia ,  o Senhor não pode ser 
surpreendido! Deus sabe exatamente onde, 
quando e como deve conduzir a nossa 
existência. 
 Mesmo em meio ao mais profundo 
sofrimento, devemos descansar em Deus! 
Ainda que as águas revoltas da vida assolem o 
nosso barco, jogando-o de um lado para o 
outro, de tal sorte que percamos o controle da 
embarcação da nossa existência, precisamos 
crer que Deus - nosso piloto - permanece com 
o leme em suas mãos e nos conduzirá a um 
porto seguro. Cuide-se, fique em casa e 
descanse no Senhor.

#editorialDEUS NUNCA

PERDE O CONTROLE

Rev. Renato Porpino



#notícias gerais
Catedral Presbiteriana do Rio informa 

Conforme decreto publicado pelo 
governo do Rio de Janeiro no dia 17 de 
março com “medidas de enfrentamento da 
p r o p a g a ç ã o  d e c o r r e n t e  d o  n o v o 
coronavírus (Covid-19)”, obedecendo às 
autoridades constituídas e zelando pelos 
membros de nossa igreja, os cultos 
dominicais e atividades presenciais de 
nossas igreja continuam suspensos. Neste 
domingo, dia 29.03, às 10:30h, o culto 
matutino continuará sendo transmitido on-
line. Participe do Culto virtualmente e 
adore, conosco, em Espírito e em verdade.

Acesse a nossa página pelo seu 
computador, celular ou tablet o site 
www.catedralrio.org.br e juntos vamos 
adorar o nome do nosso Deus.

ECOS da Catedral
 Crise é tempo de oportunidade. 
Escutamos isso há tempos e agora vivemos 
essa realidade. É hora de estar próximo do 
seu pequeno grupo, mesmo não podendo 
estar juntos. Sugestão: use a tecnologia a 
seu favor. Há ECOS se reunindo através de 
aplicativos. Isso é aproveitar o tempo para 
crescimento. Procure seu líder e monte uma 
reunião virtual. Deus tem grandes coisas 
para nós, neste período. Nossos contatos: 
ecos@catedralrio.org.br - tel: 98193.9584

Palavra Pastoral
Diar iamente o Rev.  Renato 

Porpino tem publicado vídeos nas mídias 
sociais com porções diárias da Palavra de 
Deus. Acompanhado das meditações, o 
nosso pastor tem falado das noticias da 
dinâmica da igreja .  Junto com as 
meditações segue também um roteiro em 
PDF para ajudar os nossos irmãos em seus 
cultos domésticos. Neste período de 
quarentena, reafirmamos como J. M. 
Mason: "Um lar sem culto doméstico não 
tem alicerce nem teto." Esta é uma 
oportunidade para vivenciar uma tradição 
da família cristã. Acesse o nosso site: 
www.catedralr io.org.br ;  Instagram: 
catedralrio e Facebook: catedralrio. 

Convite á Oração
 O número de casos confirmados 
de COVID-19 (Corona Vírus) no Brasil tem 
aumentado.
Oremos por esta situação que tem feito 
vítimas ao redor do mundo e que também é 
uma realidade em nosso país.
 Que isso nos impulsione também 
a tomar os cuidados adequados para que 
esse crescimento no número de pessoas 
contaminadas possa ser controlado.
 A seguir, algumas orientações do 
Ministério da Saúde para a prevenção 
contra o Corona Vírus:
1. Lave as mãos com água e sabão ou use 
álcool em gel.
2. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
3. Evite aglomerações se estiver doente.
4. Mantenha os ambientes bem ventilados.
5. Não compartilhe objetos pessoais.
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-
z/coronavirus02 - Boletim Dominical 



Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

"Mesmo em meio ao mais profundo sofrimento, devemos descansar em Deus! 
Ainda que as águas revoltas da vida assolem o nosso barco, 

jogando-o de um lado para o outro, de tal sorte que percamos o controle da
 embarcação da nossa existência, precisamos crer que Deus - nosso piloto - permanece 

com o leme em suas mãos e nos conduzirá a um porto seguro."
Rev. Renato Porpino



Junta Diaconal

Atividades Canceladas - Em virtude do momento 

atual, e seguindo as orientações das autoridades e 

da liderança de nossa igreja, todas as atividades 

presenciais da Junta Diaconal estão suspensas por 

tempo indeterminado.

Atendimento Social - A fim de auxiliar nossos 

irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, a 

Junta Diaconal se coloca à disposição para auxiliar 

aqueles que por ventura precisem de deslocamento 

para realizar compras ou outras necessidades.

Fale Conosco - Pedimos que quaisquer assuntos, 

correspondências ou solicitações relacionados a 

Junta Diaconal, sejam realizados através do nosso 

e-mail oficial: jd@catedralrio.org.br

SAF - Sociedade Auxiliadora Femina

Em virtude do surto do Coronavirus, pelo qual 

estamos passando e seguindo 

as recomendações de nossas 

autoridades competentes, 

comunicamos que todas as 

atividades presenciais da 

SAF/IPRJ continuam suspensa. Isto inclui nossas 

reuniões de departamento. 

A Comissão Executiva  está  se reunindo via 

Skype  para oração e  comunhão. Se você  

quiser fazer parte, procure  a Adriana ou Cléri.

Pedimos também que as irmãs estejam atentas às 

nossas redes sociais para conhecimento das 

orientações futuras a este respeito. Permaneçamos 

em oração e que Deus nos abençoe!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: PROMESSAS DE DEUS PARA SUA 

FAMÍLIA
(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)

“De todas as promessas do SENHOR(...), 

nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu” 
(Js 21:45)

“As misericórdias do Senhor são a causa de 

não sermos consumidos, porque as suas 

misericórdias não têm fim; Novas são cada 

#sociedades
e ministérios
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manhã; grande é a tua fidelidade. A minha 

porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto 

esperarei nele.” (Lamentações 3: 22-24).  Esta 

tem sido a verdade que tem nos movido, nestes 

dias. Até mesmos cristãos lutam com o medo, mas 

acreditamos que é possível transformá-lo em fé, 

confiança e ação positiva. Cada casal tem sido alvo 

de oração, da parte da Diretoria do ECCC. Nosso 

Pai, certamente, nos ouve. Que este período de 

isolamento social seja usado para crescimento da 

sua família. 
 
CANCELADO – Lembramos que o 70º Encontro de 

Casais do Cristo foi cancelado, devido a atual 

situação de pandemia do COVID19. Deus abençoe a 

sua família.
   
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Será de 06 a 

08 de Novembro de 2020.  O nosso preletor será Dr. 

Roberto Aylmer, médico e presbítero da Igreja 

Presbiteriana Betânia. Serão dias abençoados e de 

muita alegria. Um verdadeiro investimento no seu 

relacionamento. Maiores informações sobre vagas 

e forma pagamento com o casal procurador – Cleide 

e Gouvêa. 

Aniversário de Bodas – É tempo de alegria! Mais um 

ano de abençoada união, permitiu o Senhor. Que 

Deus os cubra de bênçãos. Parabéns!     

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Ainda em quarentena devido a pandemia do 

COVID-19 a UPA-Rio UPA-Rio tem essas 

atividades:

Todas as nossas atividades serão transmitidas 

online: 
Diário com Deus: De segunda a sábado estaremos 

fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram da 

UPA com mensagens rápidas e entrevistas com 

convidados surpresa! Venha participar com a gente! 

Dêvo: A nossa devocional será transmitida ao vivo, 

através do Intagram da UPA! Fique ligado, será às 17h!! 

Eba: A Eba está de volta! E será transmitida ao vivo, 

através do Istagram da UPA! Fique ligado, será às 10h!!

5 - Boletim Dominical 
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Ecos: Não teremos Ecos na próxima semana!
Dúvidas? : Entre em contato conosco através do 

email ou redes sociais:
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis 

Isaías 26.1-3 Cântico de confiança na proteção 

divina. Naquele dia, se entoará este cântico na terra 

de Judá: Temos uma cidade forte; Deus lhe põe a 

salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, 

para que entre a nação justa, que guarda a 

fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz 

aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em 

ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o 

Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate 

os que habitam no alto, na cidade elevada; abate-a, 

humilha-a até à terra e até ao pó. O pé a pisará; os 

pés dos aflitos, e os passos dos pobres.

Queridos irmãos: O Senhor Deus Todo Poderoso, 

é Pai Misericordioso. A sua palavra no versículo 3 

diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele 

cujo propósito é firme; porque ele confia em ti. 

Nesse momento nós precisamos confiar no Senhor, 

precisamos nos manter firmes na presença do 

Senhor, buscando a sua presença  em todos os 

momentos! 

 A sua palavra diz: Orai sem cessar , por 

isso estamos todos num só propósito, um firme 

propósito de orar, de buscar ao Senhor! Vamos ler a 

Bíblia, vamos ligar para nosso irmão, orar com eles 

e por eles, enviar áudios de oração, links dos 

nossos cultos e palavras pastorais, por que assim 

nos mantemos firmes na  presença do Senhor, pois 

Ele é a nossa rocha eterna. Como esta escrito, Ele é o 

nosso Deus que abate o inimigo das nossas vidas, e 

o inimigo que nesse momento  estamos lutando  é 

um inimigo invisível, nós não sabemos o que é, de 

onde veio, por que veio, mas o Senhor o sabe, por 

isso nos mantemos firmes na presença do Senhor, 

confiando nele.  

 A  sua  Pa l av ra  d i z  : Tu ,  Senhor, 

conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é 

firme; porque ele confia em ti. Nós precisamos 

continuar confiando no Senhor a nossa rocha 

eterna. A sua Palavra diz que o amor lança fora o 

medo, vamos buscar esse amor do Senhor para as 

nossas vidas, para que ele nos tire da tormenta  e 

nos livre do medo. Vamos caminhar com Jesus por 

que Ele é a nossa Paz! Que todos nós tenhamos PAZ 

nestes dias, pelo poder que há no nome de Jesus. 

Presidente Bernadete.

Você não está só!! Una-se a nós em oração.  O 

nosso regente Ilen Vargas, a todos conclama para 

juntos orarmos,  às 20:30h , todos os dias , 

levantando um clamor ao Senhor em favor das 

nossas vidas, família, país, saúde.

Você não está só!!  Visitas pelo telefone! Ore com 

o seu irmão pelo telefone, mande textos bíblicos 

para reflexão, envie os links dos vídeos, enviados 

pelos pastores,  para que nem você nem ele.
 
 

#sociedades e ministérios
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#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração:

Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus, o meu coração está firme; cantarei e 

entoarei louvores."”(Sl 57. 7)

Congregação: “Desperta, ó minha alma! 

Despertai, lira e harpa! Quero acordar a 

alva.”(Sl 57. 8)

Dirigente: “Render-te-ei graças entre os 

povos; cantar-te-ei louvores entre as 

nações." .” (Sl 57. 9)

Congregação: “Pois a tua misericórdia se 

eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às 

nuvens.” (Sl 57. 10)

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos 

céus; e em toda a terra esplenda a tua 

glória.” (Sl 57.11)

177 HNC - Firme nas Promessas.”

1ª e 4ª Estrofes

Oração de Adoração 

Louvor: Ilem Vargas 

II –CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Uníssona: "Teu, SENHOR, é o 

poder, a grandeza, a honra, a vitória e a 

majestade; porque teu é tudo quanto há 

nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o 

reino, e tu te exaltaste por chefe sobre 

todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu 

dominas sobre tudo, na tua mão há força e 

poder; contigo está o engrandecer e a tudo 

dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, 

graças te damos e louvamos o teu glorioso 

nome. Porque quem sou eu, e quem é o 

meu povo para que pudéssemos dar 

voluntariamente estas coisas? Porque 

tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos." 

(I Crônicas 29.11-14)

336 HNC – Transformação

Oração de Consagração

Pastorais

III - CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: “Se o meu povo, que se 

chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 

e me buscar, e se converter dos seus maus 

7 - Boletim Dominical 



caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 

perdoarei os seus pecados e sararei a sua 

terra..” (II Crônicas 7.14)

Motivos de Oração

Louvor: Ilem Vargas 

Oração Silenciosa

Oração Pastoral

IV–EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica

Louvor: Ilem Vargas 

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V–SERVINDO 

AO SENHOR DOS SENHORES

Cântico - Os Guerreiros se Preparam

1. Os guerreiros se preparam 

Para a grande luta.

É Jesus, o Capitão, que avante os levará.

A mílicia dos remidos marcha impoluta;

Certa que vitória alcançará!

Eu quero estar com Cristo,

Onde a luta se travar,

No lance imprevisto

Na frente m'encontrar.

Até que O possa ver na glória,

Se alegrando da vitória,

Onde Deus vai me coroar!

2. Eis os batalhões de Cristo 

Prosseguindo avante,

Não os vês com que valor

Combatem contra o mal?

Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante,

Quando atacam outros a Belial?

3. A peleja é tremenda, torna-se renhida,

Mas são poucos os soldados para batalhar;

Ó vem libertar as pobres almas oprimidas

De quem furioso, as quer tragar

Bênção Apostólica

Tríplice Amém

Poslúdio

"Vigilância e oração, duas armas poderosas que o 
cristão deve usar em tempo de guerra e de calamidade."

8 - Boletim Dominical 



PROGRAMAÇÃO ON-LINE

Acompanhe nossa 

acesse:

catedralrio.org.br

catedralrio

facebook.com/catedralrio

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

CATEDRALRIO.ORG.BR



#aniversariantes da semana

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24

#de casamento

#de nascimento

10 - Boletim Dominical 

Hoje: Miriam de Oliveira Garcia, Sebastiana Ferreira Lima;
Seg 30: Ana Lúcia Novaes Creazola,Guilherme Nunes Lourenço, Maria Clara 

Nogueira Vasconcellos Miranda de Freitas, Regina Gonçalves dos Santos, 

Vera Glaucia Machado;
Ter 31: Diác. George Washington Rocha Creazola, Idalino Ferreira da Silveira;
Qua 01: Carla Santos, Lena Leporace, Luís Guilherme Rodrigues Arrieta, Maria 

Manuela Monteiro Mato, Pedro Cesar Cardoso Vieira Couto, Wagner Souza 

de Azevedo;
Qui 02: André Luís de Almeida Patrasso, Divino Peixoto, Gerci Maria da Silva , 

Marcelo Alexandre Bentes dos Santos, Pedro Alcides Lobo Penna Firme, 

Roneide Gomes do Nascimento;
Sext 03: Christina de Oliveira Abrantes, Sabrina Norbert-Del Gardo, Thiago 

Maia Ferreira Cavalcanti;
Sáb 04: CeliaRodrigues Xavier Lima, Guilherme de Figueiredo Castro, Iolanda 

Eunice Franco Marinho, Maria Sales Ferreira, Mário da Cruz Stançani, Marta 

Castilho da Silva, Presb. Olympio Santos Figueiredo Bezerra, Yuri Jovencio 

Ferreira Leite Quaresma.

Hoje: Enedina Moraes dos Santos Chavão e Gilmar Jorge Rangel Chavão, 

Diác.  Claudio Spiller e Maria Cristina Julianelli Spiller, Cecille Virginia 

Accioly Menezes e Fábio Borges;
Seg 30: Jenis Honorato de Espíndola e Maria de Fátima Soares de 

Espíndola, Ludmila da Mota Freitas eLuciano dos Santos Freitas;
Ter 31: Diác.  George Washington Rocha Creazola e Ana Lúcia Novaes 

Creazola;
Quarta 01: Alexandre Themístocles de Vasconcelos e Bianca Rodrigues 

Xavier Lima de Vasconcelos;



#agenda de oração
"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos 

outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. 
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." Tiago 5.16

Enfermos: Diác. Sérgio de Oliveira, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, Presb. 
Josmar Smith, Marcos Flávio Ferreira Pinto, Rute Leão,  Lais de Souza Argolo, Lavínia Bonard, 
Presb. Getro Cunha, Diác. Adeclen Santos, Odete Melosi, Maria Martins Pimentel (mãe de Joana 
Boechat), Rev. Silvanio Silas, Orlando Silva, Raquel Correia de Freitas, Deorides Carvalho de 
Souza (Mãe de Elizabeth Affonso), Rosalvo Matias (esposo de Olga), Sílvio Correia (Pós 
Cirúrgico), Lorena Rosa e Juny Boechat

Seg 30: Marcos 9. 14-29 - Somente pela oração

Ter 31:  Salmo 13 - Até quando?

Qua 01: Lucas 5:1-11- Aprendendo com Pedro

Qui 02: Mateus 6:1-4 - Doação anônima

Sex 03: Salmo 119:65-72 - Doce e amargo

Sáb 04: Filipenses 4:10-20 - Varanda de alívio

Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino
TRANSMISSÃO AO VIVO

ON-LINE

Escala de Presbíteros - Abril 2020:

05/04: Assuero Silva (08h); Carlos Roberto (10:30h); Dario Porto (19h).

12/04: Denilson Sevilha  (08h); Fernando Costa (10:30h); Gelbson Improta  (19h).

19/04: Guaraci Sathler  (08h); Guilherme Sayao (10:30h); Iaco Lobo  (19h).

26/04: Johannes Gaiser (08h); Jorge Apocalypses  (10:30h); Luis Alberto (19h).

#meditação
Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos  ou pensamos,  conforme o seu 

poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, 

por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém! (Efésios  3. 20-21)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes

11 - Boletim Dominical 



#equipe ministerial

Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Lopes Porpino 
Pastor Auxiliar: 
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim 
--
Presbíteros: 
Altair Lauro Bazeth, 
André Luís Anselmo Lima, 
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva, 
Carlos Roberto Soares, 
Dário Queiroz Porto, 
Denilson Laurentino Sevilha, 
Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
Guilherme B. Amorim Sayão,
 Iaco Lobo de Souza, 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(licenciado), 
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
Luís Monteiro da Costa, 

Maurício Buraseska, 
Newton Alvarez Rodriguez Filho, 
Olympio Santos F. Bezerra, 
Paulo Raposo Correia, 
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-
Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
Diáconos: 
Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
Archidemes Campos, 
Carlos Candido da Silva, 
Charles Mattos dos Santos, 
Fernando Octavio Toledo da Silva,
Filipe Agum de Campos, 
Jérson Costa Ferreira Neto, 
João Henrique Gomes, 
João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 
Jorge Carlos Camacho Correa, 
Jorge da Silva Gorne, 
José Arteiro Torres de Mesquita, 
José Vinicius Trindade (Emérito), 
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade, 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 
Luiz Henrique Inácio de Souza, 
Marcelo F. de Castro Freitas, 
Marcelo Magalhães Castro, 
Mário Sérgio Costa,
Miguel T.  dos Santos Camboim,
 Paulo Bruno,  

Paulo de Castro Freitas, 

Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,
Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
Roberto R. de Azeredo (Emérito), 
Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 
Sérgio Dias dos Santos, 
Thiago Castilho Moreira Silva, 
Tiago de Melo Trindade, 
Walter Cascardo Carneiro, 
Willians Silva de Almeida Araújo.
-
Auxiliares de Diaconia: 
Amália Maria da Costa Sena, 
Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 
Lilian Mary Canto Costa, 
Rejane Costa Queiroz, 
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
Jerson Costa Ferreira,
--
Plantação de Igrejas: 
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE, 
Almino Afonso-RN, 
Manari-PE, 
Santa Cruz do Sul-RS, 
Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 
Luiz Fernando Gomes (Portugal), 
R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.
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#ump

Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Meu corpo, minhas regras
Minha casa é minha. Eu a comprei com meu dinheiro, com o suor do meu 

trabalho. Meu nome está na escritura e ela me pertence. Tenho o direito de trazer para 
dentro dela tudo o que eu bem entender, tudo o que eu quiser comprar no 
supermercado, os móveis da minha escolha, até mesmo um cachorro, um camelo ou 
uma jararaca, se eu quiser. É meu direito. A casa é minha. E minha casa, minhas 
regras. Se eu quiser, posso pegar sacos cheios de lixo e espalhar todo o conteúdo 
pelo chão, da cozinha ao banheiro, no quintal e na área de serviço. A casa é minha. 
Posso também entupir toda a tubulação com gordura e encher os ralos de sujeira. 
Tenho o direito de pintar as paredes de preto e o teto de rosa choque. E mais: se me 
der na telha, posso pichar a fachada, pendurar enfeites esquisitos nas janelas, 
derrubar muros e fazer obras. E no final das contas, quando eu não quiser mais viver 
nela, eu também posso derrubar a casa na hora que eu quiser. Tenho esse direito. 
Quem manda na minha casa sou eu. E minha casa, minhas regras.

Te incomoda ler que essa pessoa decidiu viver num chiqueiro? Sem o 
mínimo de higiene? Deveria. Mas e se a gente trocar casa por corpo? Aí tudo bem? O 
corpo é meu e eu faço o que eu quiser? Não é bem assim, não é mesmo? 
Principalmente para nós cristãos:

“Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que 
habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de 
vocês.” 1 Coríntios 6.19,20

Desse versículo entendemos que é no corpo individual de cada cristão que 
o Espírito Santo de Deus fixa residência. Nós não somos os donos de nosso próprio 
corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação 
dentro de nós” e mais: por Deus ser dono de nosso corpo, nós somos mordomos dele 
e precisamos prestar contas a Ele.

A expressão “Meu corpo, minhas regras” tem sido usada com frequência 
principalmente em relação às mulheres. Em alguns momentos ela significa que o 
corpo (da mulher) não deveria ser propriedade de homem algum, do Estado ou de 
qualquer outra organização humana. E nesse contexto, ela está de acordo com os 
ensinamentos bíblicos. Em outros momentos, essa expressão assume mais 
significados: a mulher deve ter total soberania sobre o seu corpo, seus desejos e 
vontades. Não deve ser controlada por ninguém, nem pela sociedade. Liberdade 
total. Você consegue enxergar como esse novo significado não concorda com o 
versículo escrito acima? Nem mulheres nem homens são donos dos seus próprios 
narizes. Somos do Senhor, chamados para a obediência às suas regras, por meio da 
expressão dos corpos que recebemos dEle."

“para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e 
para quem vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as 
coisas e por meio de quem vivemos.”1 Coríntios 8.6

A gente se revolta intimamente com essa noção de “ter dono”, é o pecado 
soprando no nosso ouvido. Mas o que há de tão ruim em pertencer ao Deus Pai, 
criador de tudo o que temos e somos? Ao Deus Filho, que morreu dolorosamente por 
amor a cada um de nós? Ao Deus Espírito Santo que nos consola e conforta e nunca 
nos deixa sozinhos? O que é melhor: pertencer a mim mesma, no caos e na dor que 
são a minha mente e espírito ou pertencer ao Deus de amor que traz paz, alegria e 
significado para a minha existência?

Não, meu corpo não é meu, ele pertence ao meu Senhor e Salvador.
Não, as regras não são minhas, sigo obediente àquele que tudo fez e tudo 

me deu, incluindo o seu próprio corpo na cruz do Calvário.
“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para 

sempre! Amém.” Romanos 11.36
Raquel Correia

Fique por dentro de todas as programações da UMP Rio. Siga as nossas redes 
sociais no Instagram e Facebook: @umprio.  
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