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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



1 - Boletim Dominical 

 A fé em Cristo não é apenas uma 

esperança de que algo bom pode acontecer. 

Esperar é algo natural do ser humano, é quase 

um instinto de sobrevivência... A fé em Cristo 

vai além disso... Ela é a convicção de uma 

esperança. É quando aquilo que se almeja, 

passa a ser uma convicção plenamente 

fundamentada no caráter da pessoa que 

prometeu. Hebreus 11.1 diz: “Ora, a fé é a 

certeza daquilo que esperamos”.
 A fé em Cristo não é baseada em 

fatos, acontecimentos e dados, mas em uma 

pessoa. A “fé comum” espera em coisas para 

conseguir outras coisas. A fé em Cristo se 

remete a uma pessoa que conquistou para nós 

uma nova vida. Esse novo caminhar está 

baseado em promessas garantidas por um 

fato, a vida de Cristo. Mesmo não tendo visto a 

encarnação, a morte, o Cristo ressurreto, 

ainda assim, pela fé, cremos, aceitamos e 

recebemos tudo o que o Senhor fez. Essa é a 

vida abundante oferecida no Senhor, conforme 

Jo 10.10.
 A fé em Cristo não condena e nem faz 

separação de ninguém. Ela está sempre pronta 

a agregar, a salvar. O Evangelho de Cristo veio 

para oferecer uma saída para alguns dentre os 

condenados. Ela fala de oportunidade, de 

amor e de Graça. 

 A fé em Cristo não são meras 

repetições ou um pensamento positivo. Todos 

possuem uma “fé comum” para canalizar 

forças para que algo de bom aconteça, mas 

isso não é a fé cristã. 
 A fé em Cristo possui uma confissão 

e, mediante uma convicção de que o que se 

espera irá chegar, agrega a esta confissão uma 

ação correspondente. A bíblia diz em Tiago 

1.17: “Assim também a fé, por si só, se não for 

acompanhada de obras, está morta”. A fé em 

Cristo apresenta uma real esperança que 

transforma o nosso agir aqui, aponta para uma 

esperança para a eternidade e nos leva a amar 

o próximo. Vivamos assim!

Rev. Renato Porpino
Pastor Presidente

O DESAFIO 
DA FÉ

#editorial



#notícias gerais

Ecos da Catedral
 Muitos grupos têm se reunido de 
forma virtual. É uma forma criativa que ajuda 
aliviar o distanciamento.Talvez essa seja a 
realidade do seu pequeno grupo. Procure seu 
líder ou um grupo que possa ajudar a examinar 
os atuais problemas que temos enfrentado, à luz 
da Bíblia. Lembre-se: não precisa estar junto 

para estar perto. Nossos contatos:ecos@ 
catedralrio.org.br /  Telefone: 98193.9584

Edineia Maria de Matos Bastos: Serva de 
Deus aprovada e convocada à mansão 
celestial.

Aos 72 anos, após um longo 
per íodo  de  en fermidade, 
descansou no Senhor; Deus a 
chamou para si, o Deus a quem 
amou e serviu com fidelidade, 
dedicação e alegria. Deixa 

profunda saudade no coração de sua amada 
família: Esposo: João Francisco Bastos; Filhas: 
Camila Bastos Ebendinger e Bianca de Matos 
Bastos; Netos: Sarah, Samuel e Sophia; Genro: 
Daniel Ebendinger; Parentes, irmãos na fé e 
amigos. Edineia foi amada e assistida pela 
família; João esteve ao seu lado sempre, 
cuidando dela com carinho e dedicação, até o 
ultimo momento. Edineia faleceu na segunda, 
dia 13, e no dia 14, no Memorial do Carmo, 
ocorreu a cerimônia da Esperança Cristã, 
oficiada pelo Rev. Renato Porpino. Edineia fez 
sua profissão de fé e batismo, em 23/09/1962, 
na Igreja Cristã Evangélica de São Cristóvão; 
Tornou-se membro da Catedral em 02 de 
fevereiro de 1971. Foi dinâmica e atuante na 
Igreja em várias áreas. Juntamente com João 
atuou por muitos anos no Encontro de Casais 
com Cristo, na área da música; Regeu o coral do 
ECCC por  muitos  anos,  que em sua 
homenagem, recebeu o seu nome. Viveu para o 
Senhor e para sua família. Que o Senhor 
continue consolando esta amada família, 
“família bendita do Senhor.” “A terra perde uma 
dama Cristã; O céu ganha uma adoradora 
plena!”

“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte 
de seus santos.” Sl 116.15
Na quarta-Feira, dia 15 de abril, aprouve a 
Deus chamar para a eternidade o querido 
Mauro Cataldi, marido da irmã Gilma,  
membro de nossa Igreja. À família, o carinho e 
a solidariedade de todos os membros e 
amigos da Catedral.

Pb. Josmar Lázaro de Oliveira Smith 
Ele já está com o Senhor. No 
d i a  12 /04  (domingo  de 
Páscoa) ele voltou para a Casa 
do Pai, após um longo período 
de muito sofrimento lutando 
contra o mal de Alzheimer, que 
foi se agravando através de outros males. 
Deixa uma imensa saudade no meu coração, 
nos familiares, amigos e irmãos em Cristo. 
Deixa também um exemplo de honestidade, 
caráter, fidelidade como servo do Senhor, e 
semeador da paz. Em sua trajetória cristã, 
serviu como presbítero, cantou num dos 
Corais da Igreja, e durante muitos anos doou-
se de corpo e alma ao INPAR- Instituto 
Presbiteriano Álvaro Reis, integrando a 
diretoria e tendo como prioridade aquelas 
crianças. Nos últimos anos, com a progressão 
da doença, perdendo a lucidez e preso ao leito, 
com inúmeras internações e intervenções 
cirúrgicas, mostrava-se cada vez mais 
debilitado. Glorifico a Deus por tê-lo poupado 
de mais sofrimento e promovido seu servo ao 
Lar Celestial. Ao se despedir de nós ele já 
ouviu do Pai esta saudação: “Muito bem, 
servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o 
muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor.” – Mt. 25:21  Havemos de nos 
encontrar na Nova Jerusalém! 
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Notícias do Conselho - 19.04.2020
1. Notícias do PRJN – Os seminaristas, Diác. Jérson Costa Ferreira e Presb. 

Maurício Buraseska, foram examinados e acolhidos, sendo designados para a IP Copacabana e 
IP Botafogo, respectivamente. O Presb. Assuero foi nomeado Secretário Presbiterial da 
Mocidade.
 2. Comissão de Obras – Foi dada entrada na Prefeitura do Laudo de Autovistoria, em 
atendimento a intimação recebida pela igreja. Foi enviada ao CAU – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo uma carta resposta, em resposta a questionamentos feitos, relativos a obra de 
restauro da Catedral.
 3. Funcionários da Igreja – Registra-se: (a) a partir de 16 até 30 de abril, um grupo 
está no regime de Tele Trabalho, outro em gozo de férias coletivas e alguns poucos trabalharão, 
dando a manutenção mínima necessária. Estes procedimentos estão apoiados na Medida 
Provisória 927/2020, que tem validade até 31 de dezembro.
 4. Avaliação da Pandemia - O Presb. Assuero atualizou sobre as perspectivas atuais 
de saúde, quanto a pandemia e suas consequências em nosso Estado e particularmente em 
nossa igreja. Informou que os indicadores demonstram que estamos entrando na fase de pico 
epidêmico.Teceu vários comentários pertinentes e sugere a manutenção das ações preventivas 
adotadas até aqui.
 5. Programações da igreja - Tendo em vista as perspectivas atuais da saúde pública 
descritas pelo Médico Presb. Assuero, as medidas de isolamento social determinadas pelo 
governo, o cuidado com a preservação da saúde dos irmãos e a redução no efetivo de pessoal de 
apoio, fica restringido o uso do templo e dependências da igreja, no período de 16 a 30 de abril, 
em especial nos domingos dias 19 e 26 de abril, quando não haverá atividade dominical.
 6. Transmissão e Som – Em face das limitações e dificuldades observadas durante a 
transmissão do culto dominical, estão sendo tomadas providências para obtenção de suporte 
de profissional especializado, para transmissão, bem como para melhoria no sinal de internet. 
 7. "Projeto" Eu Me Importo – Muitas pessoas já têm sido atendidas e abençoadas. 
Reitera-se o apelo para que todos divulguem o número de contato deste Projeto, para que estes 
contatos possam ser feitos por escrito, de forma a permitir ao Pastor providenciar o 
atendimento.
 8. Projeto “De Mãe Para Filhos” – Tem como propósito assistir pastores, irmãos e 
irmãs de outras igrejas, que se encontrem desassistidos em face das graves consequências 
econômicas que afetam comunidades que foram fruto da ação missionária da IPRJ na sua 
constituição como igreja. Esta iniciativa será levada a termo pela Junta Diaconal. Já estão 
cadastrados cerca 120 irmãos e irmãs. Apurou-se que o custo básico de cada cesta básica com 
artigos de alimentação, limpeza e material infantil é de R$ 67,00. Para tornar viável o projeto, o 
Conselho disponibilizará a quantia inicial de R$ 5.000,00 e, os saldos serão objeto de 
Campanha específica com estímulo ao envolvimento de membros da IPRJ ou não, que serão 
desafiados a contribuir, fazendo depósitos bancários identificados com o centavo final R$ 0,19.
 9. ESTATUTO DA IGREJA – Foi aprovado na íntegra pelo Presbitério, sem emendas 
ou ressalvas. A sequência passa pela convocação de uma AGE para tomar conhecimento e 
aprovar. O momento, não só impede esta convocação como também a emissão da ata 
necessária ao registro cartorial.



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

Reunião de Comunhão - Toda quinta-feira, às 

10h, via Skype.  Momentos 
de Oração, comunhão e 
c o m p a r t i l h a m e n t o .  
Participe você também! 
Procure Adriana ou sua 
coordenadora.  

Tempo de Ler. O que você está  lendo? Tire 
uma foto e poste na sua  rede social com a 
#SAFRioinvestindonavidaespiritual
  Sugerimos, nesse tempo permitido pelo 
Senhor, a leitura  do livro "Oração " - 
Experimentando  a Intimidade  com Deus - do 
Timothy Keller da Editora Vida Nova. Com 
venda na editora pela internet .Invista também 
em sua saúde espiritual! 

Jejum e Oração - Próxima terça-feira, dia 
21/04,reserve a manhã para orar . Tempo de 
clamar ao Senhor!

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)

#sociedades
e ministérios
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WHATSAPP ECCC – (21) 99500.9776 é o 
novo número. O número exclusivo já está 
sendo utilizado. Não se esqueça de que é 
necessário cadastrar este número em seus 
contatos, para que você receba as novas do 
ECCC, via lista de transmissão. 
 
Chorai com os que choram – no dia 13/04, 
nossa querida Edineia Bastos, esposa de João 
Bastos, descansou. Após uma luta incansável, 
que durou anos, foi levada para os braços do 
Pai. Edineia esteve presente e atuante nas 
atividades do ECCC enquanto a saúde 
permitiu. Em fins de 2019, mesmo com a saúde 
bem debilitada, ela participava dos ensaios e 
preparação para a cantata de Natal do Coral 
Edineia Bastos, coral do Encontro de Casais 
com Cristo.  Edineia e João fizeram o 2º 
Encontro de Casais com Cristo, em abril de 
1991. Foram pilares neste ministério e deixam 
um legado aos que ficam. Cabe a nós orar para 
que o Deus de toda consolação cuide do João e 
das filhas, Camila e Bianca.   
Neste mesmo dia, o Encontreiro Wagner, da 
Cida, também foi levado a presença de Deus. 
Momentos de tristeza que somente o Senhor é 
capaz de trazer o consolo. Oramos pela Cida e 

familiares. Wagner e Cida fizeram o 64º 
Encontro de Casais com Cristo, em abril de 
2017.

“Preciosa é ao Senhor a morte dos seus 

santos.” Salmo 116:15

Orando pelos enfermos – “... eis que está 
enfermo aquele que tu amas.” Há muitos 
enfermos em nosso meio. Levemos ao nosso 
Pai nossas orações por todos os que estão 
sofrendo. Deus ouve nossas orações.     

   
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – O 
Reencontro de Casais com Cristo será de 06 a 
08 de novembro de 2020. Aproveite a 
oportunidade e vamos estar juntos. Programa-
se para dias de alegria e crescimento. Maiores 
informações sobre vagas e forma pagamento 
com o casal procurador – Cleide e Gouvêa. 

Aniversário de Bodas – rogamos a Deus que 
cada casal tenha um dia especial e possa 
comemorar esta data por muitos anos. A 
Família ECCC se alegra com esta data.
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UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

Atividades que serão transmitidas on-line: 
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! 

Devô: A nossa devocional será transmitida ao 
vivo, através do Instagram 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!!

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 

Permissão: No livro de Jó 1.11 e 2:6  lemos a 
permissão de Deus para que o inimigo afligisse 
Jó. Assim também é conosco, o nosso Deus, é o 
todo poderoso, criador dos céus e terra e tudo 
que nela há, e nada acontece sem a sua 
permissão, Deus está no controle, e tudo 
acontece de acordo com o seu propósito. Jó foi 
afligido para que a sua vida fosse testemunho de 
integridade, retidão e temor ao Senhor, 

independente das circunstâncias. Somos 
também afligidos com a permissão do Senhor. 
Lembrando das bênçãos em tempo de aflição.  Jó 
lamentou a sua sorte em Jó 3.24-26 e foi 
consolado pelos seus amigos Elifaz em Jó 5.8-11 
Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele 
entregaria a minha causa; ele faz coisas grandes e 
inescrutáveis e maravilhas que não se podem 
contar; e Bildade em Jó 8:5-7. Mas, se tu 
buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires 
misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem 
demora, despertará em teu favor e restaurará a 
justiça da tua morada. Eles o exortaram a lembrar 
de todas as bençãos que o Senhor já havia 
derramado sobre a sua vida e  a se manter fiel ao 
Senhor e a não desprezar a disciplina do senhor 
pois ele faz a ferida e ele mesmo a ata..., Jó 5:17-
19. Devemos ter uma palavra de bênção nos 
momentos de aflição, ao aflito deve o amigo 
mostrar compaixão, a menos que tenha 
abandonado o temor do Todo-poderoso. O meu 
redentor vive: Jó 19:26 Frente as aflições, 
tenhamos a certeza de que servimos a um Deus 
vivo e verdadeiro, poderoso e amoroso que quer 
nos abençoar. Na certeza de que tudo acontece 
sob a sua permissão, devemos buscá-lo, louvá-
lo e adorá-lo, independente das circunstâncias. 
Não temas, creia somente, Mc 5:36. Medite em . 
Jó1:11; 2:6; 3:24-26; 5:8-11; 19:25; 5:17-27

Falecimento:  O Movimento Oásis coloca no 
altar do Senhor as famílias enlutadas dos 
falecidos Presbítero Josmar Smith  e  Regente 
Edinéia Bastos . Agradecemos a Deus  por suas  
vidas e rogamos a Deus que envie o seu consolo 
para as  respectivas famílias.

Doação de sangue. O Movimento Oásis 
convoca os oasiaanos e amigos a participarem da 
campanha de doação de sangue em favor de 
Zarife Neto.

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

Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

ATO DE EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao SENHOR, 

todas as terras.” (Sl 100.1)

Congregação: "Servi ao SENHOR com 

alegria, apresentai-vos diante dele com 

cântico." (Sl 100. 2)

Dirigente: “Sabei que o SENHOR é Deus; foi 

ele quem nos fez, e dele somos; somos o 

seu povo e rebanho do seu pastoreio.”              

(Sl 100.3)

Congregação: “Entrai por suas portas com 

ações de graças e nos seus átrios, com 

hinos de louvor; rendei-lhe graças e 

bendizei-lhe o nome.” (Sl 100.4)

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua 

misericórdia dura para sempre, e, de geração 

em geração, a sua fidelidade.”  (Sl 100.5) 

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis - Cantarei ao Senhor 

(Canuto Régis)

II – CONSAGRAÇÃO 

 ATO E GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Bíblica: “Aconteceu que no fim de uns 

tempos trouxe Caim do fruto da terra uma 

oferta ao SENHOR.  Abel, por sua vez, trouxe 

das primícias do seu rebanho e da gordura 

deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de 

sua oferta.” (Gn 4.3-4)

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

ATO DE COMUNHÃO COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: “Da multidão dos que creram 

era um o coração e a alma. Ninguém 

considerava exclusivamente sua nem uma 

das coisas que possuía; tudo, porém, lhes 

era comum. Com grande poder, os 

a p ó s t o l o s  d a v a m  t e s t e m u n h o  d a 

ressurreição do Senhor Jesus, e em todos 

eles havia abundante graça. Pois nenhum 

necessitado havia entre eles, porquanto os 

que possuíam terras ou casas, vendendo-

as, traziam os valores correspondentes e 

depositavam aos pés dos apóstolos; então, 

se distribuía a qualquer um à medida que 

alguém tinha necessidade.” (Atos 4.32-35) 

Motivos de Oração

Coral Edineia Bastos - Salmo 142 (Verner 

Geier)

Oração Silenciosa

Oração Pastoral
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IV- EDIFICAÇÃO 

ATO DE CRESCIMENTO NO 

CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica

Coral Canuto Regis – Salmo 91 (Júlio de 

Oliveira) 

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

ATO DE SERVIR A DEUS COM ALEGRIA.

Sossegai – HNC 254 (Trio Família Improta)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

8 - Boletim Dominical 
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e reflexões





#aniversariantes da semana

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

#de casamento

#de nascimento
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Hoje: Helena Santos Maia, Jândia Maria Gomes Backx, Diác. Jorge Carlos 
Camacho Correa, Lícia Maria Barbosa dos Santos, Paulo Honorio de Barros 
Junior, Pedro Paulo Nery Dantas.

Seg 20: Eneida de Mello e Souza, Iracema Sanches, Isabela Richa Braz, José 
Pereira dos Santos, Leila Pereira Crispim.

Ter 21: Aleksandra dos Santos Muniz Pires, Ana Carolina de Oliveira Maciel, Catia 
Amaral dos Santos Albino, Iracy Muniz Costa, Natalia Cristina Ferreira da Silva, 
Nathália Menezes Carvalho de Lima, Riegel Hasan Gomes, Volgmara Lynch 
Valenca Martins.

Qua 22: Davi de Freitas Coelho, Elisangela Mesquita Aragão.
Qui 23: Arthur Alves de Almeida, Cid Michel Quiroz Duffrayer, Evandro Martins de 

Almeida, Janete Mathias de Souza, Jaqueline Cruz Ribeiro Camacho, Jorge da 
Silva Gorne, Lucca Serra de Melo Reis, Norma Barbosa Neto, Rodrigo Jorge 
Varella Ferreira.

Sext 24: Adriana Rosa, Alex Gomes Calixto, Elza Xavier de Oliveira, Fábio José 
Almeida de Oliveira, Gilberto Crispim Roberto, Guilhermino Silva da Cunha, 
Maria José Fonseca.

Sáb 25: Antonio dos Santos, Benício Machado Chaves, Jorge Antonio Chaves, 
Marcelo Livio Marotta, Maria de Lourdes Ezequiel Costa.

Hoje: Paulo Cesar Gomes da Silva e Elaine Ribeiro Gomes da Silva, César 
Roberto Feitosa de Mello e Maria das Graças de Oliveira Feitosa de Mello. 

Seg 20: Regina Lucia Ferreira Gurgel e Edmilson Edgard Gurgel Filho, 
Marlucia Neri Stefansen e Joergen Gyldendal Stefansen. 

Ter 21: Ana Beatriz Laborinha Y Perez e Ricardo Vinicius Barroso Gomes
Qua 22: Sérgio Tito Machado Teixeira e  Ana Márcia Berbat Picanço Teixeira
Maria Valneide Lauriano Sousa Julião e Maurício do Nascimento Julião. 



#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, Maria Helena Sathler Gripp, Edno Gonzaga, 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

Outros Motivos: Pela Cidade do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Brasil.

Seg 20: A arte do perdão- Lucas 15.11-24

Ter 21:  Qualquer lugar - Jeremias 2.1-8; 3.14,15

Qua 22: Deus em detalhes - Mateus 10.29-31

Qui 23:  O segredo da paz - 2 Tessalonicenses 3.16-18

Sex 24:  Lugar de espera - Salmo 70

Sáb 25: Amnésia - Daniel 4.28-37

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
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#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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