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#aniversariantes da semana
Nascimento 
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#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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 D i a n t e  d e  u m  c e n á r i o 

preocupante, em que diversas pessoas se 

encontram abaladas, preocupadas, 

agitadas e atormentadas por notícias 

calamitosas, nunca foi tão importante 

afirmar a segurança que temos no Senhor.  

Deus é totalmente poderoso. Diferente de 

nós, Deus sabe o que vai acontecer 

amanhã, na próxima semana, na próxima 

década... Ele diz: “Eu sou Deus, e não há 

nenhum como eu. Desde o início faço 

conhecido o fim” (Isaías 46. 9- 10). Ele 

sabe o que vai acontecer com você na 

próxima etapa da sua vida e estará lá, por 

você, quando ela chegar. Ele diz que é 

“nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio 

sempre presente...” (Salmo 46. 1). O Deus 

Onipotente está com você agora. 
 Isso não quer dizer que aqueles 

que conhecem a Deus não passarão por 

momentos difíceis. Os servos de Deus 

passaram, passam e passarão por 

aflições. Mas existe a paz e a força que só a 

presença de Deus dá. Um seguidor de 

Jesus Cristo, certa vez, elaborou essa ideia 

da seguinte maneira: “De todos os lados 

s o m o s  p r e s s i o n a d o s ,  m a s  n ã o 

esmagados; ficamos perplexos, mas não 

desesperados; somos perseguidos, mas 

não abandonados; abatidos, mas não 

destruídos” (2 Co 4. 8- 9). 

 Tal ideia significa que Deus cuida 

de nós. O grande poder de Deus, que é 

demonstrado por diversas vezes em 

nossas vidas, é acompanhado de Seu 

amor profundo. Ninguém irá cuidar tanto 

de nós quanto Deus cuida. A Palavra d'Ele 

nos diz “O Senhor é bom, um refúgio em 

tempos de angústia. Ele protege os que 
 n'Ele confiam”(Na 1. 7).  Jesus  Cr is to 

disse aos seus seguidores estas palavras 

de conforto: “Não se vendem dois pardais 

por uma moedinha? Contudo, nenhum 

deles cai no chão sem o consentimento do 

Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de 

vocês estão todos contados. Então, não 

tenham medo; vocês valem mais do que 

muitos pardais”! (Mt 10. 29- 31). 
 Então, o que de fato importa? O 

que realmente importa é que, por Cristo, 

não estamos separados de Deus. Nós 

conhecemos ao Senhor e Ele nos conhece. 

Ele produz em nós uma mudança de 

perspectiva de vida e nos dá esperança. E 

passamos a experimentar não apenas a 

certeza de que o Senhor está e continuará 

no governo de todas as coisas, mas 

também vivenciamos a total segurança 

diante da instabilidade.

#editorialSegurança Diante 

da Instabilidade 

Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo



#notícias gerais
Em oração e prevenção 

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 Prefeitura do Rio publicou decreto 
nº 47.375 tornando obrigatório o uso de 
máscaras no município durante a pandemia de 
Covid-19. Você deve usar a máscara, toda vez 
que for sair de casa, para prevenção do 
coronavírus. Tão importante quanto usar a 
máscara é tomar os devidos cuidados com ela. 
Lembre-se: deixe máscaras profissionais, como 
a cirúrgica e a N95, para os profissionais da 
saúde. Lembre-se como utilizar a máscara 
caseira corretamente. “A máscara é de uso 
individual e não deve ser compartilhada. Cubra a 
boca e o nariz e amarre ou prenda-a de forma 
que fique bem ajustada, não deixando espaços 
frouxos entre o rosto e a máscara. A máscara 
pode ser usada até ficar úmida. Depois desse 
tempo, é preciso trocar. Se estiver na rua, 
coloque a máscara já usada em um saco 
fechado para não contaminar o restante dos 
seus pertences. Depois de colocá-la, não toque 
no rosto ou fique ajustando a máscara na rua. Ao 
chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, 
secando-as bem, antes de retirar a máscara. 
Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da 
parte traseira, evitando tocá-la na parte da frente. 
Lave a máscara com água e sabão ou água 
sanitária (diluída em água). Lave as mãos 
novamente com água e sabão.” (informações 
r e t i r a d a s  d o  s i t e  d a  F i o c r u z 
https://portal.fiocruz.br. Acesse o canal do 
Ministério da Saúde no YouTube e aprenda 
como criar a sua:  https://youtu.be/FJxNsQ1-
ZGM.

Cláudio Spiller, chamado à presença de 
Deus.

Aos 64 anos, foi convocado ao Lar 
Celestial, a Casa do Pai, a quem amou e 
serviu com fidelidade. Deixa a esposa Maria 
Cristina Julianelli Spiller, casados há 
quarenta anos; As filhas: Jeniffer Julianelli 
Spiller Maia e Jéssica Julianelli Spiller, 
genros e netos. Fez sua Profissão de Fé e 
Batismo em 12 de julho de 1970. Tornou-se 
membro da IPRJ em 27 de outubro de 1985, 
sendo eleito diácono da Igreja.

Faleceu em 01/05/2020 e a 
Cerimônia da Esperança Cristã aconteceu 
em 02/05/2020, no Memorial do Carmo, 
Caju-RJ, oficiada pelo Rev. Renato Porpino. 
Que o Senhor console e conforte a família 
neste momento de dor e saudade! “O Senhor 
o deu e o Senhor o tomou; Bendito seja o 
nome do Senhor!” Jó 1.21

ECOS DA CATEDRAL
Nosso isolamento social  tem sido 
amenizado por nossos encontros virtuais. 
Vários dos nossos pequenos grupos tem 
aproveitado este tempo de forma criativa e 
falando sobre os atuais desafios. Venha e 
participe. Tempo de crescimento.
E-mail -  - telefone: ecos@catedralrio.org.br
98193.9584 
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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

Mãe é dom, é dádiva, 
É presente!
É mimo de Deus
Às famílias e aos  filhos!
Mãe, mulher em forma de amor!  
Feliz Dia das Mães!

Reunião  Plenária Festiva - Dia das Mães, 
aconteceu na quinta-feira, 07/05, às 15h. De 
forma virtual (on-line), através  do App Zoom. 
Foi uma bênção! Tivemos uma participação 
expressiva,  75 irmãos  em 68 acessos.  
Adoramos ao Senhor juntas e fomos edificadas 
com a mensagem do Rev. Ricardo Maia.  Foi 
uma bênção!!! Não  perca nosso próximo 
encontro .

Reunião de Comunhão - Toda quinta-feira, às 
10h, via Zoom.  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 pelo Zoom. " 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

Família com Propósito – será nossa próxima 
reunião de estudo e oração. Acontecerá no dia 
12 de Maio, às 20:00h.  Fique atento aos 
nossos canais de comunicação, onde 
informaremos qual a plataforma a ser utilizada. 

Instagram ECCC.CATEDRALRIO – você já viu 
que toda semana temos novidades? Na última 
terça-feira, o Rev. Alexandre Reis foi nosso 
convidado para uma “live”. Durante o 
isolamento social vamos aproveitar as noites 
de terça-feira e aprender mais sobre 
relacionamentos. Siga a gente!

WHATSAPP ECCC – (21) 99500.9776 já 
cadastrou o novo número exclusivo do ECCC?
Nossas informações e atividades serão 
informadas através deste canal.

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – O 
Reencontro de Casais com Cristo acontecerá 
de 06 a 08 de novembro de 2020. Ainda temos 
algumas vagas e você  pode conversar sobre 
isso com o casal procurador - Cleide e Gouvea. 
Não perca a oportunidade.

Chorar com os que choram – no dia 01 de 
maio, nosso irmão e encontreiro Cláudio 
Spiller foi chamado a presença do Pai. 
Pedimos a Deus que conforte à querida 
Cristina, às filhas, Jenifer e Jessica, genros e 
netos.  

Aniversário de Bodas – Que o Senhor lhes 
conceda muitos anos de vida juntos e felizes e 
que, através das alegrias e das dificuldades, 
vocês se mantenham unidos e com a fé 
fortalecida. Parabéns ao casal!

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
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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 Intagram da UPA! Fique ligado, 
será às 17h!! 

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Federação:  no dia 02/05 est ivemos 
participando do segundo dia do projeto 
Semeando Esperança. Foi uma ótima manhã 
com um excelente bate-papo com o nosso 
irmão Glauco André, da IPBotafogo.

Oração: estivemos reunidos em sala virtual no 
domingo passado, para a primeira reunião de 
oração do mês. Desta vez utilizamos um novo 
programa de videoconferência: o Jitsi. Foi uma 
benção!

Semeando Esperança: nosso encontro do 
próximo sábado (16/05) será o fechamento 
deste evento da Federação. Não perca! 
Divulgaremos o link da sala virtual (Zoom) nas 
redes sociais. O horário de início é às 10h da 
manhã.

Mais oração: hoje tem reunião de oração às 
17h30! A UPH-Rio está se reunindo mais vezes 
para orar uns pelos outros! Glória a Deus por 
isso! Aguarde o link da sala virtual nas redes 
sociais.

Aniversariantes: ontem foi o aniversário dos 
nossos sócios: Pb. Maurício Buraseska e Dc 
Will Araújo! Parabéns aos dois por mais um 
ano de vida! Que Deus os abençoe cada vez 
mais!

Movimento Oásis

 “Confessai, pois, os vossos pecados uns aos 
outros e orai uns pelos outros, para serdes 
curados. Tg 5:26 Muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo. Meus queridos irmãos(ãs).  O 
OÁSIS É VIDA, LEVITAS e FAVORITOS; nossos 
grupos no whatsapp, convidam você, para que   
juntos, como oasianos e com outros grupos, 
como igreja, estejamos em oração, todos os dias 
às 20:30 h.  O importante é você, orar como 
família, participando ou não de um desses grupos.  
Vamos clamar pelo nosso país, famílias, enfermos, 
enlutados, e todos os motivos que o Senhor 
colocar no seu coração. Você pode orar em casa, 
ou ligar para alguém e orarem juntos.  Neste 
momento, é muito importante que estejamos em 
contato principalmente com aqueles que estão em 
isolamento, sem a companhia de um familiar. 
Vamos abraçá-los no amor de Cristo. Oh! como é 
bom e agradável viverem unidos os irmãos! Sl 
133: 1

Você está só, e não está inserido em 
nenhum grupo do whatsapp do Oásis, mande 
um email para  rosanenalbones@gmail.com
ou telefone, e entraremos em contato. Seja 
bem vindo. 

Se está, triste louve! Se está alegre louve! 
Você que gosta de louvar,  grave no seu celular 
um louvor e publique em um dos whatsapp do 
Oásis , para assim juntos, louvarmos ao 
Senhor, apesar das circunstâncias. Participe!! 
Alegre o seu e o meu coração. 

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

Prelúdio: “Eu Me Rendo” – Conjunto 

Musical da Catedral

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)

Hino 49 - HNC: Sempre Vencendo

Oração de Adoração 

Coral Canuto Régis: “Louvai a Deus” / Letra 

de Ilka Paiva

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)

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 

caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 

perdoarei os seus pecados e sararei a sua 

terra..” (II Crônicas 7.14)
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Motivos de Oração

Coral Canuto Régis: “Digno é o Cordeiro” – 

Ap. 5.12, de Don Wyrtzen

Oração Silenciosa

Oração Pastoral

MOMENTO DE GRATIDÃO 

A DEUS E HOMENAGEM ÀS MÃES

Hino 397 - HNC: Por Minha Boa Mãe

IV–EDIFICAÇÃO

NA PALAVRA DE DEUS.

Leitura Bíblica: Rute 3

Coral Canuto Régis: “Cidade Santa”

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V–SERVINDO 

AO SENHOR DOS SENHORES

Bênção Apostólica

Tríplice Amém

Poslúdio
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Anotações
e reflexões



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 Elise Girardin Pimentel Pontes, Lino Manoel dos Santos Inez, Paulo 
Sergio Rodrigues da Silva, Rosangela Lopes Cabrial.

Seg 11: Gabriel Freitas Santos, Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Mirian Freire de 
Vasconcelos, Mirian Tereza Vieira, Paulo Moreira da Silva.

Ter 12: Celso Bittencourt Werner Filho, Eilde Maria Coelho da Silva, Diác. João 
Márcio de Castilho Santos, Rafael Xavier De Oliveira, Roberta Pinheiro Lima

Qua 13: Ana Clelia de Freitas, Felipe Eduardo de Jesus Oliveira, Jurema de Fatima 
Dias do Amaral, Lair Lilian Zamboni, Maria Luisa Martins Mynssen Miranda, 
Mônica Faria Baptista Faria, Romelia Torres de Alencar, Sonia Regina Ferreira 
dos Santos

Qui 14: Ana Olimpia Maia dos Santos Camboim, Giovanna Célia Oliveira 
Benevenuto, Moacir Borges Junior, Samuel Gomes Aureliano, Sofia Luíza 
Souza Lancellotti

Sext 15: Adriana Andrade da Silva, Alamir Rodrigues dos Santos, Carolline Trece 
Marques, Diác. Nilton de Oliveira Celestino, Patricia Francisco Matheus, 
Reinaldo Lima Santiago, Ulisses Simas Huguenim.

Sáb 16: Gilberto Alves de Sá, Presb. João da Costa Cordeiro, Leda Machado 
Louro, Luiza de Oliveira Machado, Maria Raimunda Nunes Molar, Norma 
Gomes da Silva, Pedro Henrique de Oliveira Cruz.

Ter 12: Mauro Lucio Rodrigues Machado e Sandra Rodrigues Mendes 
Machado, Wagner Souza de Azevedo e Luciana Brito de Azevedo, Rodrigo 
Jorge Varella Ferreira e Juliana Ribeiro Varella Ferreira.

Qua 13:  Vera Lúcia Santos Gonçalves e Valdir Lopes Gonçalves, João 
Marcos Nascimento de Oliveira Alvarenga e Rafaela Santos de Lima 
Alvarenga Amaro.

Sex 15: Leonardo Andrade da Silva Reis e Haydira de Cassia Serra de 
Melo Reis.

Sáb 16: Presb. Renilton Barbosa Leão e Lenira Simões Camara Leão, 
Carla Adriana Rosa Fitzner e Douglas Fitzner da Conceição



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

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

Seg 11: Perseverando com paz - Salmo 3 
Ter 12:  Tenha Tempo - Lucas 19. 1-10
Qua 13: As terras ao Longe - Isaías 33. 17-22
Qui 14:  Não é o que parece - II Reis 19. 29-37
Sex 15: O agir de Deus - Hebreus 13. 20-21
Sáb 16: Livre para Seguir - Mateus 11. 25-30
Dom 17: Louvando a Bondade de Deus - Salmo 136. 1-15

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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Pais e Filhos
 Um dos melhores presentes de Deus para os pais são 

os filhos. “Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu 
galardão.” (Sl 127.3). É responsabilidade dos pais ensinar e 
educar os filhos no caminho do Senhor. Um relacionamento 
sadio entre ambos é indispensável para seu progresso espiritual. 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando 
for velho não se desviará dele.” (Provérbios 22.6)
  Ensinar “no caminho” é andar junto com os filhos. À 
medida que ensinamos, vamos aprendendo também. Assim eles 
se sentirão motivados a caminhar tendo a companhia dos pais. 
Temos, também, que dar exemplo aos filhos. O testemunho fala 
mais alto do que qualquer ação. Se queremos ver nossos filhos 
como bons servos de Deus, temos que ser bons servos de Deus 
primeiro. Tudo que faremos eles vão observar, perguntar, 
analisar, por isso a importância do exemplo. Pensando em 
Jesus; tudo o que ele ensinou aos discípulos, Ele fazia antes. Por 
ultimo, mas não menos importante, está  o culto doméstico, 
onde o filho aprende a adorar, orar e priorizar a leitura bíblica em 
família. É um momento entre Deus e vocês.  E os filhos, tem 
deveres? Sim. Honrar os pais, ouvi-los e respeita-los.  “Honra a 
teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra 
que o Senhor teu Deus te dá.” (Êxodo 20.12)

É tão importante o dever de honrar os pais que nos dez 
mandamentos, o único mandamento ligado a uma condição de 
promessa é o mandamento dos filhos honrarem aos pais. Este 
mandamento não se encontra apenas no Antigo Testamento. No 
Novo Testamento ele é ratificado em Mateus 15.3-9 e Marcos 
7.6-13, onde Jesus insistiu que honrar a Deus compreende 
também honrar aos pais. Jesus deu grande exemplo de respeito 
aos pais (Lucas 2.51). Embora soubesse a razão porque veio ao 
mundo, e que era o Filho de Deus, Ele se submeteu à autoridade 
de seus pais.
  O relacionamento de pais e filhos é muito importante e 
não tem preço. O perfil da família ideal é aquele no qual cada 
membro ocupa seu lugar e exerce seus direitos e deveres, onde 
pai é pai, mãe é mãe, filho é filho e Deus é Deus.

 
Rachel Nobre

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




