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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti

#notícias gerais
Atividades da Igreja/Informações 

#sociedade e ministérios
Atividades da Igreja/escala/Informações

#liturgia dominical

Culto Matutino - 10:30h

#ump
Editorial e notícias 

#equipe ministerial
Pastores / Missionária 
Presbíteros (Em Exercício e Eméritos em Disponibilidade)

Diáconos (Em Exercício e Eméritos)

 
 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

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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“E o Deus da Esperança vos encha de todo 
regozijo e paz no vosso crer, para que sejais 

ricos de esperança no poder do Espírito 
Santo.” Rm 15.13

 Esperança é o sentimento otimista 
que leva à espera da concretização de desejos. 
Expectativa de esperar o que se deseja. Fé em 
conseguir o que se deseja. Uma das três 
virtudes teologais: Fé, esperança e amor.

 A esperança brotou em nosso 
coração desde o momento que tomamos 
consciência do amor de Deus que foi 
derramado em nossa vida, outorgado pelo 
Espírito Santo. Quando nos apercebemos da 
graça de Deus transformando nosso presente 
e apontando para um futuro de glória e na 
Glória!

 Há um adágio popular que afirma: “A 
esperança é a última que morre.” Na 
perspectiva cristã, a esperança não fenece, 
não morre, é indestrutível porque tem origem e 
desenvolvimento em Cristo. É uma esperança 
transcendente: nasce no tempo e projeta-se 
para a eternidade; ultrapassa o “aqui” e 
“agora” e alcança a dimensão do “além”, do 
“para sempre”. A esperança é Cristocêntrica: 
Origina-se em Cristo; Desenvolve-se em 
Cristo e perpetua-se Nele!

 O Rev. João Campos de Oliveira, 
pastor presbiteriano pernambucano, declarou 
poeticamente no Hino 167 – HNC:

“(...) Cristo, Esperança nossa!
Pois da culpa nos livrou;
com seu sangue precioso,
lá na Cruz já nos comprou.
Deu-nos vida em sua morte,
pois que já ressuscitou,
pois que já ressuscitou!

(…) Nossa grande esperança
é o Cristo Salvador,
é o Cristo Salvador!”

 O apóstolo Paulo, inspirado pelo 
Espírito Santo, ressaltou o grande significado 
da esperança no processo de crescimento e 
maturidade Cristã: "… também nos gloriamos 
nas próprias tribulações, sabendo que a 
t r ibulação produz perseverança;  e a 
perseverança, experiência; e a experiência, 
esperança." Rm 5. 3-4

 Que a esperança maior, que tem 
nome e sobrenome: Jesus Cristo, preencha a 
sua vida e encha o seu coração de alegria 
intensa, de alegria infinita! Que a esperança, 
em Cristo, inunde a sua alma de paz com a 
certeza de que Ele voltará. E assim, a 
esperança será consumada: Transformar-se-á 
em realidade eterna!

Viva pela fé;
Alegre-se na Esperança;
Pratique o Amor!

#editorial“RICOS DE 
ESPERANÇA.”

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar



#notícias gerais
Catedral Presbiteriana do Rio informa 

Seguindo o decreto publicado 
pelo governo do Rio de Janeiro com 
“medidas de enfrentamento da propagação 
decorrente do novo coronavírus (Covid-
19)” ,  obedecendo  às  au to r idades 
constituídas e zelando pelos membros de 
nossa igreja, os cultos dominicais e 
atividades presenciais de nossas igreja 
continuam suspensos. Nos próximos 
domingos, dia 05.04 e 12.04, às 10:30h, os 
cultos matutinos continuaram sendo 
transmitido on-line. Participe do Culto 
virtualmente e Adore, conosco, em Espírito 
e em verdade. Acesse a nossa página 
Acesse pelo seu computador, celular ou 
tablet o site www.catedralrio .org.br e juntos 
vamos adorar o nome do nosso Deus.

ECOS DA CATEDRAL
"Nós somos o povo que não retrocede." 
Palavras do Presbítero Roberto Marinho, 
Ministro dos ECOS. Deus espera que seu 
povo marche. A caminhada precisa ser 
contínua, comunitária e coletiva. O que 
temos alcançado é para glória e honra de 
Deus e, ao mesmo tempo,  para nosso 
alento e crescimento. Procure um pequeno 
grupo. Deus tem feito maravilhas em nosso 
meio,  mesmo em tempos de "retiro". 
N o s s o s  c o n t a t o s :  e - m a i l  - 
ecos@catedralrio.org.br  - telefone: 
98193.9584 
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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. 

Notas para o boletim dominical
Você já sabe! O prazo limite para 

envio de notas a publicar no boletim é 
impreterivelmente às12h das quartas-
feiras, a exceção dar-se-á apenas nos casos 
excepcionais de feriados. Portanto, leve em 
consideração e observe.   

Pão Diário - Ame a Deus. Ame aos 
outros.
O que queremos ouvir.  Refletir & Orar. 
Senhor, ajuda-me a buscar e a seguir o Teu 
conselho, mesmo se contrariarem meus 
desejos ou o senso comum. O conselho de 
Deus é confiável e sábio.



 Faleceu dia 31 de março, no Hospital Evangélico, vitimado pelo COVID-19. Marido, pai, avô dedicado 
e amoroso. Foi aprovado e promovido à casa do Pai celeste, a quem amou, serviu e dedicou sua vida!

O Homem
Nasceu em 11 de agosto de 1927, na cidade de Itaocara – Estado do Rio de Janeiro. Casado 

com Suely de Oliveira (viúvo) com quem teve três filhos: Marcos Cavalcante de Oliveira, Martha 
Cavalcante de Oliveira Telles e Marcelo Cavalcante Faria de Oliveira. Um homem da família e da Igreja. 
Sábio, educado e inteligente.

O Educador
Era professor universitário de Biologia e Biólogo. Foi professor no Instituto de Educação; 

Diretor do Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro; Secretário de Estado de Educação (Cargo 
equivalente ao de Ministro de Estado, à época, pois o Rio de Janeiro era a Capital do Brasil); Biólogo e 
excelente professor  de Escola dominical. Um exímio mestre.

O Presbítero
Servo de Deus Atuante em sua igreja. Foi presbítero na Igreja Presbiteriana da Tijuca; 

presbítero na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro (estava em disponibilidade); ocupou cargos e 
exerceu várias atividades na Igreja Presbiteriana do Brasil. Atuou no Instituto, Universidade e Colégio 
Mackenzie. Foi chefe de gabinete do Rev. Guilhermino Cunha, quando ele era presidente do Supremo 
Concílio da IPB (8 anos). Organizou a associação (Federação) de Escolas Presbiterianas do Brasil. 
Escreveu vários livros e escreveu a primeira parte do compêndio “História da Igreja Presbiteriana do 
Rio de Janeiro – 1862 – 2012 – Sesquicentenário da IPRJ”.

Homem de Deus, crente, culto, sábio, manso, profundo conhecedor da Bíblia e da nossa 
Igreja, que prestou relevantes serviços ao conselho e à Catedral Presbiteriana . Serviu aos irmãos com 
presteza e a Deus com fidelidade!

Que a família receba nosso carinho, solidariedade e amor! Que o Senhor console o coração 
de sua distinta e amada família, “família bendita do Senhor”, com sua presença, Paz e Graça!

Registramos o versículo predileto do Presbítero Nilson de Oliveira:
“Mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito.” Pv 4.18

 Convocado à Presença de Deus aos 92 anos*

Presbítero Nilson de Oliveira



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- A SAF, em virtude da pandemia 
do Corona vírus e seguindo as orientações  de 
nossas autoridades, suspendeu todas as 
atividades  presenciais.  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!

 Café da Manhã - Aguarde as novidades!

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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“... Porque Ele tem dito: De maneira 
alguma te deixarei, nunca jamais de 
abandonarei.” (Hebreus 13. 5 - parte). 
É nesta verdade que baseamos nosso dia a dia. 
Não há condicionais.  Ele nunca nos 
abandonará. A missão, como diretoria do 
ECCC, de orar e interceder, junto ao Pai, por 
cada casal que participa deste ministério, 
segue. Este é um tempo “afastar de abraçar”, 
mas logo estaremos juntos.         
   
XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – Apesar 
de estarmos em tempo de “isolamento social”, 
precisamos seguir com nosso planejamento. 
Nosso Reencontro de Casais com Cristo será de 
06 a 08 de novembro de 2020.  O nosso preletor 
será Dr. Roberto Aylmer, médico e presbítero da 
Igreja Presbiteriana Betânia. Aproveite a 
oportunidade e vamos estar juntos. Maiores 
informações sobre vagas e forma pagamento com 
o casal procurador – Cleide e Gouvêa. 

Parabéns, casal! – Comemorar mais um ano, 
lado a lado, significa reafirmar o sucesso como 
casal, amigos e parceiros. Que nosso Deus 
possa continuar a trazer a cada lar felicidade 
diária. Esse o desejo do ECCC. 

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! 

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

Movimento Oásis 

Esta enfermidade não é para morte João 
11.4: A partir das palavras de nosso Senhor 
aprendemos  que há limite para a doença. Aqui 
há um para, em que seu fim derradeiro é 
refreado, além do qual não pode ir. Lázaro pôde 
passar pela morte, mas a morte não foi o 
ultimato de sua doença. Em toda doença, o 
Senhor diz às ondas de dor: Até aqui virás e não 
mais adiante. Seu propósito estabelecido não é  
destruição, mas a instrução de Seu povo. A 
sabedoria coloca o termômetro à entrada da 
fornalha e regula o calor.

 1- Este limite é animadoramente 
abrangente. O Deus da providência limitou o 
tempo, a conduta, a intensidade, e a repetição, 
e os efeitos de toda nossa doença; cada 
batimento cardíaco esta decretado, cada hora 
sem dormir está predestinada, Cada recaída 
determinada, cada abatimento de espírito 
previsto, e cada resultado santificador 
eternamente designado. Nada, grande ou 
pequeno, escapa da mão de terminadora 
do Senhor que conta os cabelos denossa 
cabeça.

 2 - Este limite é sabiamente adaptado 
à nossa força, destinado para o fim e 
providenciado conforme a graça. A tribulação 

não vem  acidentalmente – o peso de cada 
golpe do cajado é precisamente medido. 
Aquele que não comete erros ao equilibrar  as 
nuvens e administrar os céus, não comete 
enganos ao medir os ingredientes que 
compõem o medicamento para  nossa alma.  
Nao há como sofrermos demais ou receber o 
alívio tarde demais.

 3 -  Es te  l imi te  é  ternamente 
designado. O bisturi do Cirurgião celestial 
nunca corta mais fundo do que o realmente 
necessário. Por que não aflige, nem entristece 
de bom grado os filhos dos homens.

 O coração de uma mãe clama: Poupe 
meu filho, mas nenhuma mãe é mais 
compassiva que nosso Deus gracioso. Quando 
considerarmos que somos teimosos, é 
surpreendente não sermos conduzidos com 
freios mais severos. 

 Q u e  p e n s a m e n t o  r e p l e t o  d e 
consolação: Ele que estabeleceu os limites de 
nossa habitação, também estabeleceu os 
limites de nossa tribulação.
 
 Reflexão transcrita do devocional 
"Dia a dia com Spurgeon" de Charles Haddon 
Spurgeon:

 4- Você não está só oração.  Una-
se a nós, todos os dias, às 20:30h para juntos 
orarmos, levantando um clamor ao Senhor em 
favor das nossas vidas, família, 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 
você nem  ele  se sintam sós. 
 

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

Prelúdio 

I – ADORAÇÃO 

AO DEUS TRINO.

Convite à adoração: 
Dirigente: "Vinde, cantemos ao SENHOR, 

com júbilo, celebremos o Rochedo da 

nossa salvação. Saiamos ao seu 

encontro, com ações de graças, 

vitoriemo-lo com salmos. Porque o 

SENHOR é o Deus supremo e o grande 

Rei acima de todos os deuses."                 

(Sl 95. 1-3)

19 HNC - Rei Sublime.”

Oração de Adoração

Louvor: Ilem Vargas

II – CONSAGRAÇÃO 

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Bíblica: "Ora, os que dentre os 

filhos de Levi recebem o sacerdócio têm 

mandamento de recolher, de acordo 

com a lei, os dízimos do povo, ou seja, 

dos seus irmãos, embora tenham estes 

descendido de Abraão; 6 entretanto, 

aquele cuja genealogia não se inclui 

entre eles recebeu dízimos de Abraão e 

abençoou o que tinha as promessas. 

Evidentemente, é fora de qualquer 

dúvida que o inferior é abençoado pelo 

superior. Aliás, aqui são homens 

mortais os que recebem dízimos, porém 

ali, aquele de quem se testifica que 

vive." (Hb 7. 5-8) 

32 HNC - O Deus Fiel.

Oração de Consagração.

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM O DEUS SANTO

Leitura Bíblica: "Confia no SENHOR e faze 

o bem; habita na terra e alimenta-te da 

verdade. Agrada-te do SENHOR, e ele 

satisfará os desejos do teu coração. 

Entrega o teu caminho ao SENHOR, 

confia nele, e o mais ele fará."                 

(Sl 37. 3-5) 

Motivos de oração

Louvor: Ilem Vargas

Oração Silenciosa

Oração Pastoral
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IV – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica

Louvor: Ilem Vargas

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – SERVINDO AO SENHOR COM 

ALEGRIA.

368 HNC - Despedida

Benção Apostólica
Tríplice Amém
Pósludio
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Que a esperança maior, que tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, preencha a
 sua vida e encha o seu coração de alegria intensa, de alegria infinita! Que a esperança, 

em Cristo, inunde a sua alma de paz com a certeza de que Ele voltará. E assim, 
a esperança será consumada: Transformar-se-á em realidade eterna!

Rev. Isaías Cavalcanti

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Anotações
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: Cristiane Costa dos Santos Correa, Gláucia Heier de Souza, Isabel de Pinho 
Silva, Katia Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Leonardo da Silva Braz, 
Salvador Conceição da Silva.

Seg 06: Carlos Augusto Gusmão da Motta, Jacqueline Motta, Maria Catharina de 
Mattos Bueno dos Santos, Mônica de Melo Trindade, Odalea de Freitas de 
Lemos.

Ter 07: Danielle Ribeiro Costallat, Ermilinda Amaral Lourenço, Laura Cristina Maia 
Costa Ferreira, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Raphael Cabral Teixeira.

Qua 08: Camille da Fonseca Rêgo, Elizabeth de Souza Cardoso Affonso, João Silva 
Júnior,Saulo Henrique de Carvalho.

Qui 09: Daniel dos Reis Batista, Demerval Alves, Ivanildes Pereira dos Santos, 
Maria Luíza de Carvalho França  Buraseska, Nilo Louro, Salatiel Menezes dos 
Santos.

Sext 10: Adir Reis da Mota, Bianca Lacerda de Lima, Cynthia Maria Gomes da 
Cruz, Diác. Edson Rodrigues de Oliveira, Evando Radicetti, Iracema Perciliana 
Maia Ferreira, Sarah dos Santos Pinheiro.

Sáb 11: Fábio Farias Gomes, Laubher Carvalho Stutz, Maria Cristina Martins 
Mynssen da Fonseca, Monica de Oliveira Magalhaes, Monique Santiago Martins 
de Lima, Diác. Tiago de Melo Trindade.

Seg 06: Odalea de Freitas de Lemos e Estevam Pimentel de Lemos
Qua 08: Ivaneide Marques Pereira e  Eneas Lopes Pereira Filho, Willians 

Silva de Almeida e Araújo Thais Oliveira da Silva Araújo.
Sext 10: Idalino Ferreira da Silveira e Leonir Teixeira da Silveira, Ana 

Maria Tavares Pereira Motta e Mario Martins S. Motta, Marcela de 
Oliveira Almeida Marques e Felipe Marques Gonçalves.

Sáb 11: Carlos Carneiro dos Santos e Sonia Maria Costa dos Santos, 
Maria Angélica de Mello de Sá Gille e Bernardo Barros de Sá Gille



#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 06: Conforto compartilhado - 2 Coríntios 1.1-10

Ter 07:  Jogo limpo - Tito 2.7,8,11-14

Qua 08: Força no sofrimento - 1 Pedro 2.11-23

Qui 09:  Legado duradouro - Isaías 49.14-16

Sex 10:  A Via Dolorosa - Hebreus 10.1-10

Sáb 11: A coroa do Rei - Mateus 27.27-31

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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#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

Jesus no Getsêmani
 

Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. No 
entanto, por vezes nos esquecemos de uma de suas principais 
características: mostrar a natureza humana de Jesus.

A palavra Getsêmani significa “prensa de azeite”, ou 
seja, um local de esmagamento para conseguir o suco da 
fruta. Esse jardim se achava no Monte das Oliveiras e, em 
algumas versões bíblicas, o Getsêmani também é chamado de 
“Olival” e “Bosque de Oliveiras”. Foi nesse lugar que Jesus 
também foi “espremido” por seu próprio coração humano, em 
um cenário de grande angústia e tristeza que o assolaram no 
período de sua iminente prisão.

No relato do discípulo médico, Jesus começa orando: 
"Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja 
feita a minha vontade, mas a tua". Apareceu-lhe então um anjo 
do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda 
mais intensamente; e o seu suor era como gotas de sangue 
que caíam no chão.” (Lucas 22.42-44 NVI).

A aflição e a ansiedade eram sentimentos muito 
evidentes. Entretanto, os discípulos chamados pelo Rabi para 
estarem com ele foram incapazes de apoiá-lo: “Quando se 
levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os 
dormindo, dominados pela tristeza.” (Lucas 22.45 NVI). Eles 
estavam desanimados, sem expectativa de fé e revelaram a 
fragilidade em que se encontravam. Todo esse sofrimento era 
apenas o início daquilo que estava para sobrevir a Jesus.

Mas Jesus sabia que, para salvar a humanidade, apenas 
o seu sacrifício divino seria eterno e suficiente para cobrir a 
nossa multidão de pecados - cujo salário é a morte. Somente 
o Cristo encarnado tinha a prerrogativa de morrer pelos 
pecados dos seus eleitos, e o fez. O Deus Filho padeceu no 
mesmo mundo em que hoje vivemos, se colocando em nosso 
lugar. Ele entende qualquer dor e tribulação que estejamos 
passando. Podemos confiar nossos problemas em suas mãos 
pois Ele conhece a fundo os sofrimentos deste mundo.

A Páscoa começa nos relembrando da natureza 
humana, divina e sacrificial de Cristo sobre essa Terra, a fim 
de que estejamos, desde já, quebrantados e recordando-nos 
de nosso estado pecaminoso e necessitado de Jesus.

 Leonardo Sayão




