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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



 Chorar é humano. No Brasil, tem-se 
como impróprio o chorar, por ser “evidência” 
de fraqueza. Mas, o choro é útil. Alivia a alma. 
Limpa a consciência, que alcança nesta 
catarse a possibilidade do reequilíbrio; de um 
novo começo... A Psicologia recomenda 
encarar as emoções; portanto, de certa forma, 
recomenda o choro. O choro é o extravasar do 
ser, o desabafar da alma, o reencontro com a 
calma no âmago da dor, da perda, do
arrependimento...
 O choro é bíblico. José Chorou no 
reencontro com os irmãos ciumentos (Gn 
45.2); Davi chorou nos Salmos por motivos 
vários (Sl 6.8); o profeta Jeremias escancarou 
as torneiras do choro, a ponto de receber a 
alcunha de “profeta chorão” (Jr 9.10); chorou 
Jesus  pe la  mor te  do  amigo  Láza ro                       
(Jo 11.35)...
 O choro tem razão de ser. E aí está a 
questão crucial: não existe choro em vão, não 
existe choro perdido. Pelo menos para o 
cristão. Deus, que nos fez e nos conhece por 
inteiro, não deixa que nenhuma de nossas 
lágrimas se perca. Todas elas são recolhidas 
num odre por Deus. Esta afirmação de Davi 
constitui-se num alívio ainda maior para as 
nossas debilidadese fraquezas.
 O  q u e  a s  n o s s a s  l á g r i m a s 
significam? Dentre os sentidos do choro 
humano, há um muitíssimo especial: 
choramos, pois temos o Deus que nos ama de 
forma tão abençoadora, a ponto de nos 
confortar e consolar. Este Pai que não nos 
conhece só a aparência, mas a essência do ser, 
sabe de nossas angústias, de nossas 

afl ições...  Para Ele, as lágrimas são 
representativas no que diz respeito a questões 
anteriores, interiores e ulteriores, que povoam 
nossa  men te  e  co ração .  Deus  es t á 
constantemente olhando a nossa vida e 
percebendo nossas necessidades, carências e 
lágrimas derramadas.
 Então, podemos desabafar seguros 
diante de Deus. Não precisamos esconder 
lágrimas, nem economizar nelas, pois não se 
perderão. Deus bem sabe as nossas razões... 
Ele é quem providencia os efeitos mais 
abençoadores para  as  lágr imas que 
derramamos. Encare o novo ano, descanse 
n'Ele e, se precisar chorar, saiba:

Ele recolherá as suas lágrimas (Sl. 56. 8).

PARA ONDE
VÃO AS LÁGRIMAS?
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Rev. Renato Porpino
Pastor Presidente

#editorial



#notícias gerais
Informe do Conselho
 O Conselho esteve reunido 
virtualmente na última quarta-feira, tratando 
de assuntos relacionados a governança da 
igreja. Reunião abençoada, oportunidade 
em que puderam ser contadas as bênçãos 
do Senhor na vida de nossa igreja, neste 
tempo de pandemia. Tempo de reflexão na 
Palavra e oração por nossa membresia, 
pelos irmãos enfermos, pelos necessitados 
de assistência material, espiritual e 
emocional, pelos aniversariantes e pelo 
primeiro ano do pastorado de nosso Pastor 
Renato. 
 E m  c o n f o r m i d a d e  c o m  a s 
o r i e n t a ç õ e s  g o v e r n a m e n t a i s  e 
acompanhando as recomendações de 
nosso médico amado Presb. Assuero, o 
Conselho decidiu manter a suspensão de 
todas as atividades presenciais em nossa 
igreja, até o dia 31 de maio de 2020. Por 
outro lado, com o objetivo de zelar pela vida 
dos membros da igreja, em especial dos 
mais vulneráveis, o Conselho reitera a 
recomendação quanto a obediência às 
d e t e r m i n a ç õ e s  d a s  a u t o r i d a d e s 
constituídas, mantendo as medidas de 
isolamento social e higiene pessoal. 
Registrou que nosso Pastor continua 
pastoreando a igreja através de suas 
mensagens virtuais e dos cultos matutinos 
dominicais das 10:30h, transmitidos 
online. Divulgue e participe do Culto e 
atividades virtuais de nossa igreja, 
adorando ao Senhor em Espírito e em 
verdade. Acesse a nossa página pelo seu 
computador, celular ou tablet, ou ainda pelo 
site www.catedralrio.org.br e juntos vamos 
adorar o nome do nosso Deus.

Parabéns, Luana Porpino!
Dia 07 de maio é dia de comemorar sua vida. 
Estamos felizes por celebrar  mais um 
aniversário! Sua igreja agradece muito a 
Deus por Ele ter nos abençoado com sua 
vida e exemplo de serva do Senhor, esposa, 
mãe e profissional. Tenha certeza que sua 
igreja a ama muito. Comissão de 
Comemoração 

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. No 
próximo domingo, dia 10.05, às 10:30h, o 
cu l t o  ma tu t i no  con t i nua r á  s endo 
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
Seguimos em isolamento social, mas nunca 
estivemos tão próximos. Temos ouvido o 
pedido e a oração do nosso próximo. 
Nossos ECOS estão neste sentimento. 
Nossas reuniões virtuais acontecem, 
semanalmente. Faça contato: por telefone - 
98193.9584 ou por e-mail:

ecos@catedralrio.org.br.  
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Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



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  Plenária Festiva - Dia das Mães, 
será  na quinta-feira, 07/05, às 15h. Nos  
reuniremos on-line , através  do App Zoom. 
Informações e link com as coordenadoras e 
diretoria. Participe você também! 

Reunião de Comunhão - Toda quinta-feira, às 
10h, via Skype.  Momentos de Oração, 
comunhão e compartilhamento.  Procure 
Adriana ou sua coordenadora.  

Mês  da Família  - Durante o mês  de maio  
estaremos em Jejum e Oração , toda terça-feira, 
encerrando juntas em nosso encontro on-line, 
às  9h . " Por esta causa me ponho de joelhos" 

Tempo de Ler 
O que você está  lendo? Tire uma foto e poste na 
sua  rede social com a

#SAFRioinvestindonavidaespiritual

#sociedades
e ministérios
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Instagram ECCC.CATEDRALRIO – esse foi o 
canal usado para termos nossa reunião mensal 
de Abril/2020, no último dia 27. Nosso preletor 
foi Rev. Renato Porpino. Foi bênção! Surge um 
novo ECCC e você não pode ficar de fora. 
Segue a gente!   

Família com Propósito – será nossa próxima 
reunião de estudo e oração. Acontecerá no 
dia 12 de Maio, às 20:00h.  Nos próximos 
dias, passaremos os detalhes de como 
estaremos juntos, virtualmente. Fique atento 
aos nossos canais de comunicação.   

WHATSAPP ECCC – (21) 99500.9776 é o 
número exclusivo e já está sendo utilizado. 
Cadastre este número em seus contatos, para 
que você receba as informações sobre ECCC, 
via lista de transmissão.  
  

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – O 
Reencontro de Casais com Cristo será de 06 a 08 
de novembro de 2020. Seguimos com os planos. 
Aproveite a oportunidade e vamos estar juntos. 
Ainda temos vagas. Maiores informações com o 
casal procurador – Cleide e Gouvêa. 

Aniversário de Bodas – Vocês comemoram 
mais um ano de casados, mais um ano de vida 
ungida pelas mãos de Deus. Que esta data se 
repita por muitos e muitos anos.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Nossas atividades serão transmitidas online: 
Diário com Deus: De segunda a sábado 
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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 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!!

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

UPH - União Presbiteriana de Homens 

UPH em ação: estamos sem informar notícias 
há um tempinho, mas isso não quer dizer que 
estivemos parados!

No dia 19/04 - Fizemos uma reunião 
devocional pelo Zoom. Foi bênção! O Pb. 
Maurício foi o pregador daquela tarde! 
No dia 25/04 - Participamos do evento 
Semeando Esperança. Foi o primeiro dia desta 
atividade da Federação de homens do nosso 
Presbitério. Um excelente bate-papo com o 
compositor Gladir Cabral. Fiquem atentos aos 
próximos encontros!
No dia 26/04 - Fizemos uma reunião de 
oração. Aceitamos uma proposta levantada de 
estarmos reunidos mais vezes durante a 
quarentena. Serão pelo menos 3 reuniões de 

oração no mês, além da reunião devocional, 
durante o isolamento. Foi bênção!!!!

Reunião de oração: hoje teremos Reunião de 
oração! Não perca: acontecerá pelo Zoom, às 
17:30h! Divulgaremos a sala nas redes sociais!

Semeando Esperança: o próximo encontro 
da Federação será no dia 09/05 (sábado), às 
10h. Estaremos reunidos pelo Zoom. Procure o 
presidente, diác. Will Araujo, para obter as 
informações para acesso. Também vamos 
divulgar no grupo do Facebook.

Movimento Oásis

"Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Você está 
em nossas orações. Todos os dias, às 20:30h, 
nos reunimos em oração , com nossos irmãos 
pelo telefone ou pelos grupos do Whatsapp, 
Favoritos, Oásis é vida  e Levitas. Ficando em 
nossos lares, mas unidos pela palavra e  pela 
oração, em favor das nossas famílias, amados, 
igreja, país e pelos motivos que você tem no 
coração. Ore conosco e sinta a comunhão de 
uma família unida. Participe! Interaja!!

Você está só, e não está inserido em nenhum 
grupo do whatsapp do Oásis, mande um email 
p a r a   e r o s a n e n a l b o n e s @ g m a i l . c o m
entraremos em contato. Seja bem-vindo. 

Grande coral: Você que é um(a) Levita ,  grave 
um louvor e publique no whatsapp dos Levitas , 
para assim, louvarmos ao Senhor, apesar das 
circunstâncias. Participe!! Alegre o seu e o meu 
coração. 

#sociedades e ministérios

6 - Boletim Dominical 



#liturgiaCulto Matutino - 10:30h

Prelúdio: Tu És Soberano

I – ADORAÇÃO 

EXALTAÇÃO AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração:

Dirigente: “Aleluia! De todo o coração 

renderei  graças ao SENHOR, na 

companhia dos justos e na assembleia.” 

(Sl 111.1)

Congregação: “Grandes são as obras do 

SENHOR, consideradas por todos os que 

nelas se comprazem.” (Sl 111.2)

Dirigente: “Em suas obras há glória e 

majestade, e a sua justiça permanece 

para sempre.” (Sl 111.3)

Congregação: “Aleluia! Louva, ó minha 

alma, ao SENHOR.” (Sl 146.1)

Todos: “Louvarei ao SENHOR durante a 

minha vida; cantarei louvores ao meu 

Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146.2)

Hino 38 HNC “Louvores Sem Fim.”

Oração de Adoração 

Coral Canuto Regis - “Ao Senhor 

Cantai”(H. Purcell - Adapt. Eunice Massière)

II –CONSAGRAÇÃO

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Uníssona: "Nada obstante, ordenou 

às alturas e abriu as portas dos céus; fez 

chover maná sobre eles, para alimentá-

los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada 

qual o pão dos anjos; enviou-lhes ele 

comida a fartar. Deus pode fazer-vos 

abundar em toda graça, a fim de que, 

t endo  sempre ,  em tudo ,  amp la 

suficiência, superabundeis em toda boa 

obra. Ora, aquele que dá semente ao que 

semeia e pão para alimento também 

suprirá e aumentará a vossa sementeira e 

multiplicará os frutos da vossa justiça. 

(Sl 78. 23-25, 2 Co 9.8 e 10).

Oração de Consagração

Pastorais

III - CONTRIÇÃO

COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: “Bendize, ó minha alma, ao 

SENHOR, e não te esqueças de nem um 

só de seus benefícios. Ele é quem perdoa 

todas as tuas iniquidades; quem sara 

todas as tuas enfermidades;  quem da 

cova redime a tua vida e te coroa de graça 
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e misericórdia; quem farta de bens a tua 

velhice, de sorte que a tua mocidade se 

renova como a da águia.” (Sl 103. 2 - 5).

Motivos de Oração

Coral Canuto Regis - “Minha Oração” – 

(Júlio de Oliveira)

Oração Silenciosa

Oração Pastoral

IV–EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica: Rute 2

Coral Canuto Regis - “Eu Sou o Caminho”, 

(Júlio de Oliveira)

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V–SERVINDO 

AO SENHOR DOS SENHORES

Cântico - “Segurança”

Bênção Apostólica

Tríplice Amém

Poslúdio

8 - Boletim Dominical 

Ser possuidor de Paz, não significa não ter batalhas a travar,

significa poder descansar nos cuidados de Deus enquanto os ventos

contrários sopram e ser convicto de que Jesus é poderoso para nos 

fazer chegar vitorioso (a) do outro lado do vale da sombra da morte 

em  razão de Sua companhia. Que esta Paz marque a sua 

vida e a sua casa nesta manhã.

 - Rev. Renato Porpino -
Devocional em família 28.04.2020 



catedralrioCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

A mais linda

História de Amor
Reexões bíblicas no livro de Rute.

série de mensagens
com Rev. Renato Porpino 



#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: Ana Sarah Schneider Berilo, Presb. Fernando Lopes da Costa, Gabriella Santi Freitas, 

Diác. Jorge Luiz Villon, Liliane Gripp Mozer Senra, Mauricio Pereira do Nascimento, 

Raquel de Oliveira Mohamed Ali, Roberta Caetano Ladeira.
Seg 04: Débora Jardim D'assunção, Ligia Gonçalves Pôlo Jardim de Souza, Diác. Pedro 

Ceolin Stefanon, Quênia Baptista de Carvalho, Vinicius Bastos de Andrade, Winne 

Santos Martins de Azeredo.
Ter 05: Alehandro Rodrigues Soares, Andréa Moraes de Almeida Tonnera, Gilson do 

Nascimento, Isabela Kautscher de Barros, Maria Aparecida do Valle Espíndola, Maria 

Vitória Frazão Mendes Nunes, Diác. Sérgio Dias dos Santos, Sheila Silva Varella.
Qua 06: Eliel Alves Fraga, Diác. Francisco de Souza Franco, Irany do Carmo, Jerusa 

Siqueira de Moura Belcavello, Paulo Portes Santos, Vitória Rodrigues de Castro.
Qui 07: Almiro Silva Pinto, Ana Cristina Guimarães Richa Braz, Presb. João Francisco 

Bastos,Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, Luana Moreira Porpino, Maria 

Carolina Martins Mynssen Miranda de Freitas,Myriam Ribeiro Nogueira.
Sext 08: Daiane de Souza Alves, Edileuza Pereira Goulart, Guilherme Wanderley de 

Andrade, Diác. Josué Ferreira Martins da Silva, Presb. Paulo Renato Villon, Roberto 

Silva Nogueira, Sandra de Oliveira, Vinícius da Silva Farias.

Sáb 09: Angelúcia Muniz, Maurício Buraseska, Rosa Ferreira Bessa, Rosa Lucia 

Davi de Lemos, Willians Silva de Almeida Araújo.

Hoje: José Henrique de Lima e Maria Cristina da Gama de Lima.
Seg 04: Jerusa Siqueira de Moura Belcavello e Alex Belcavello.
Ter 05: Luciana de Oliveira Martins e Rodrigo da Rocha Martins.
Qua 06: Marcos Antonio de Souza Almeida e Cristina Antonio de Souza 

Almeida.
Qui 07: Agostinho de Oliveira Gomes e Telma Pereira de Miranda Gomes, 

Bruno Jorge Macedo dos Santos e Débora Marchito de Lima dos Santos
Sext 08: Presb. Adibe Vieira dos Santos e Marlenice Lima Vieira dos Santos, 

Ivanildes Pereira dos Santos e Octacilio Ribeiro da Silva
Sáb 09: Severina Rodrigues de Araujo e Arioaldo Correa de Araújo, 

Raimundo Plácido Filho e Edinar Vieira Ramos Plácido, Vania Neves 
Hansen e Glenn Hansen



#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, Waldemar, sogro do Sérgio Augusto, Sra. Nympha (mãe do 
Presb. Olympio), 

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

Seg 04: Mateus 3. 13-17 - Antes do começo
Ter 05:  Deuteronômio 6.1-9 - Ficando próximo
Qua 06: João 15.5-8 - Firmando-se nas promessas
Qui 07: Efésios 2.1-10 - A digital de Deus
Sex 08: Êxodo 3.7-14 - Respondendo à direção de Deus
Sáb 09: Tiago 3.1-12- Ponto sem volta
Dom 10: Mateus 6.19-21- Tesouro no céu

Escala de Pregação

10h30min: Rev. Renato Porpino
TRANSMISSÃO AO VIVO

ON-LINE

Escala de Presbíteros - Maio 2020:

03/05: Luis Monteiro  (08h); Mauricio Buraseska(10:30h); Newton Alvarez (19h).

10/05: Olympio Bezerra  (08h); Paulo Raposo (10:30h); Peter Tenney  (19h).

17/05: Renan Jardim   (08h); Roberto Correa (10:30h); Roberto Marinho  (19h).

24/05: Ruy Coelho(08h); Altair Bazeth  (10:30h); Andre Lima (19h).

31/05: Antonio Gouvêa  (08h); Assuero Silva  (10:30h); Carlos Roberto (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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Caminho no Deserto
 Às vezes as crises vêm, e achamos que elas vêm pra nos destruir. 
Mas, o fato é que nós podemos sair promovidos da crise: mais fortes, mais 
resilientes, mais experientes, mais misericordiosos, mais conhecedores de nós 
mesmos e do nosso Deus. 
 Nenhum de nós é menos crente por se sentir apreensivo, 
amedrontado, preocupado, triste, sobrecarregado emocionalmente com os dias 
que temos enfrentado. Em meio à batalha que se trava na nossa mente nesses 
dias, é claro que esses sentimentos virão.  Mas, lembre-se que Ele disse: 
“Venham a mim! Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, 
eu darei alívio a vocês.” (Mateus 11.28-30)
 Mesmo com tantas más noticias, precisamos aproveitar a 
oportunidade de nos encher das boas novas, cultivar o nosso lugar secreto, 
desenvolver uma vida de adoração e comunhão com o Senhor. Isso vai acalmar 
o nosso coração para que não sejamos movidos  – e vencidos -  por esse 
sentimento de intimidação que nos ataca. Como vamos sair dessa quarentena? 
O que você vai dizer quando esse período difícil chegar ao fim? Voce dirá: “meu 
Deus, passei  semanas horríveis dentro de casa, só comendo e me irritando! Ou 
poderá dizer:  “Apesar das notícias tristes e adversidades, foram semanas 
inesquecíveis da minha vida! Foram os dias em que eu mais busquei a Deus, que 
eu mais cresci, que eu mais me dediquei, que aprendi de forma diferente sobre 
as coisas do meu Senhor, que me conectei com minha família como há muito 
tempo não tinha oportunidade... Pude realinhar minhas prioridades, voltar-me 
para discernir os propósitos de Deus para nós, realinhar motivações”... Todos 
que estamos trancados dentro de casa temos a oportunidade de viver Mateus 6 
de forma muito especial.
 Apesar de toda a angústia e morte que esse tempo pode ter trazido, 
decerto que ele também pode ser usado por Deus para operar coisas novas e 
fazer germinar vida em nosso meio. Ele faz novas todas as coisas, Ele sempre 
abre caminhos em nossos desertos... (Isaías 43.19). A palavra restaurar 
significa pôr tudo em ordem novamente. O que estava fora de ordem na sua 
vida? Deus quer fazer tudo novo, nesses dias, na sua vida. É tempo de 
restauração. Tempo de pararmos, de refletirmos, de buscarmos direção em 
Deus, de nos permitirmos ser confrontados pelo Espírito de Deus para que Ele 
possa moldar aquilo que em nós precisa ser amadurecido, crescido, diminuído 
ou restaurado. Enquanto o mundo está em desordem aqui fora, deixe que o 
Espírito do Senhor coloque em ordem seu mundo interior.
 Apesar de nossos palcos, consultórios, comércios, escritórios e 
templos estarem fechados, o altar continua aberto - e Deus quer restaurá-lo -  
dentro dos nossos lares, dentro das nossas vidas. Façamos como Abraão e 
levantemos um altar para Deus nesses dias, para nos lembrarmos de que Ele se 
achegou a nós e ministrou poderosamente em nossa vida, trazendo um tempo 
novo em nossa trajetória espiritual. Há muitos ajustes que poderemos fazer 
nesses dias e levar para nossa vida quando esse tempo acabar. Estejamos 
atentos à voz do Espírito e ao seu soprar.
  Por onde andávamos enquanto Jesus desejava nos visitar? 
Aturdidos como Marta, em meio aos nossos muitos afazeres? Talvez não 
tenhamos percebido certas coisas que estavam desalinhadas em nossas vidas, 
e com isso tenhamos perdido um pouco da melhor parte. Mas, Jesus deseja 
tratar diretamente conosco nesses dias e restaurar o nosso altar.  Você terá, 
enfim, tempo para estar com Ele?

Silvana Floresta

>> Fique por dentro de todas as nossas programações pelo Instagram e 
Facebook: @umprio

  




