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#editorial
Rev. Renato Porpino

#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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 No livro “Sementes de Sabedoria”, 
há este pensamento: “O mundo não é dos 
espertos, mas dos persistentes”. A doutrina da 
perseverança dos santos é um dos pilares do 
e d i f í c i o  d a  n o s s a  f é  r e f o r m a d a . 
Doutrinariamente, o que é perseverança dos 
santos? Para nós, o mais simples e mais 
completo conceito sobre a doutrina é a total 
impossibilidade para o eleito de Deus, aquele 
que foi convencido do pecado pelo Espírito 
Santo e lavado no precioso sangue de Jesus, 
de se perder. Diríamos nós: Uma vez eleito, 
eleito para sempre. Uma vez justificado, 
justificado para sempre. Uma vez salvo, salvo 
para sempre.
 No entanto, a carreira cristã não é 
fácil, na luta do homem renovado contra as 
tendências do velho homem e contra as 
ciladas do tentador. A jornada é dura, difícil e 
desgastante... O cristão poderá chegar 
cansado e ferido, mas alcançará seu destino 
final, nos braços de Jesus. 
 Essa luta não é um caminho linear e 
plano, mas cheio de assaltos e sobressaltos, 
semelhante à do gráfico do eletrocardiograma, 
com subidas e descidas. Há quedas e 
fracassos, mas também, reerguimento e 
arrependimento. Essa luta é constante e só 
termina com a morte, quando seremos, então, 
glorificados. Nesse embate, o cristão procura 
manter-se fiel até ao fim, a despeito dos 
percalços do caminho. Para isso, o santo 
precisa assumir uma postura que inclui três 
exercícios.

 A oração é o combustível que nos 
fornece energia espiritual para enfrentar as 
dificuldades do caminho. Jesus recomendou: 
“… Orai, para que não entreis em tentação” 
(Lc 22.40). E Paulo recomenda, em 1 Ts 5.17: 
“Orai sem cessar”. É de joelhos que o crente se 
posta na escalada da fé. 
           Outro aspecto importante é a vigilância. 
Pedro recomenda: “Sede sóbrios e vigilantes. 
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, 
como leão que ruge procurando alguém para 
devorar; resisti-lhe firmes na fé...” (1 Pe 5.8-
9). E Jesus adverte: “Vigiai e orai para que não 
entreis em tentação; o espírito, na verdade, 
está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26.41). 
Podemos afirmar que o preço da fidelidade é a 
eterna vigilância.
 Por fim, destaca-se a submissão. A 
plena consciência da inteira dependência de 
Deus é o fator mais importante que nos leva a 
superar os obstáculos do caminho. Tiago 
recomenda: “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; 
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tg 
4.7). Por nós mesmos, não conseguiremos 
suplantar nem o velho homem que habita em 
nós, nem a tentação.
 A perseverança dos santos depende 
da graça de Deus. Nós chegaremos ao final, 
porque Deus nos e legeu e  nos tem 
acompanhado em toda a nossa jornada. 
Mantenhamo-nos firmes em oração, em 
vigilância e em submissão a Deus e a Sua 
Palavra, a fim de suportarmos os desafios 
experienciados neste mundo caído. 

#editorialPERSEVERE, 

SIGA FIRME

Rev. Renato Porpino 
Pastor Efetivo



#notícias gerais
Catedral Presbiteriana do Rio informa 

Conforme decreto publicado pelo 
governo do Rio de Janeiro com “medidas de 
enfrentamento da propagação decorrente do 
novo 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. Nos 
próximos domingos, 24/05 e 31/05, às 
10:30h, os cultos matutinos continuarão 
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.

IPB Play
A Igreja Presbiteriana do Brasil lançou uma 
plataforma que tem por intenção ser um 
portal de informações em vídeo, unindo os 
canais de vídeo do YouTube de nossas 
igrejas locais, autarquias e agências em 
um único espaço. Agora é possível assistir 
todos os conteúdos de nossas igrejas em 
um só canal, o IPBPLAY! 
 Vale lembrar que o adiantamento 
do lançamento da plataforma foi realizado 
visando a edificação espiritual de nossos 
irmãos em Cristo e a propagação do Reino 
nesse momento tão complexo em que 
estamos vivendo frente ao COVID-19. 

Para assistir, acesse: 
https://www.ipbplay.com.br/. 

A mais linda história de amor
 Você já viveu uma linda história de 
amor? Talvez sua primeira resposta seja 
'sim', mas há a mais linda história a ser 
vivida por todos nós. Quer saber qual? 
Participe conosco todos os domingos, às 
10:30h na página www.catedralrio.org.br, 
youtube ou facebook ao vivo. Assista 
também as gravações disponíveis em nosso 
canal do youtube (catedralrio) e acompanhe 
a série de mensagens "A mais linda história 
de amor".
 E se você deseja compartilhar com 
a gente a sua mais linda história de amor 
com o Senhor Jesus, conte-nos em um 
vídeo de até 30 segundos e envie-nos pelo 
número (21) 98488-4611, pelo Whatsapp, 
para que a sua história possa alcançar 
outras pessoas!"

ECOS da Catedral 
 Nosso isolamento social tem sido 
amenizado por nossos encontros virtuais. 
Vários dos nossos pequenos grupos têm 
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 

02 - Boletim Dominical 



Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



#sociedades
e ministérios
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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 
a s s u n t o s ,  c o r r e s p o n d ê n c i a s  o u 
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 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



ECCC - Encontro de Casiais com Cristo

Instagram ECCC.CATEDRALRIO – esta 
tem sido a ferramenta utilizada, durante o 
período de isolamento social, para 
“estarmos juntos” ouvindo a palavra, em 
oração e buscando crescimento como 
pessoas, casais e famílias. Pretendemos 
estar juntos todas as terças-feiras. Fique 
atento e siga a gente.

“Está enfermo aquele a quem tu amas” 
– são muitos enfermos em nosso meio. 
Vamos clamar ao Senhor que cura que 
restaure a saúde de todos Encontreiros que 
dela carecem. 

“Chorai com os que choram” – no início 
da semana passada, foi levado a presença 

do Senhor nosso querido Cidelviro, da 
Nalva. Eles estavam casados há 59 anos e 
fizeram o 3º ECCC, em 1991. Estiveram 
ativos neste ministério até quando a saúde 
e idade permitiram. Deus conforte o 
coração da nossa amada Nalva, dos filhos, 
netos e bisnetos.    
  
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 esses momentos de 
descanso com o casal procurador - Cleide 
e Gouvea. 

Aniversário de Bodas – Feliz Aniversário 
de casamento! O Senhor tem permitido que 
vocês sejam felizes durante todos esses 
anos, e rogamos a Ele que, a cada novo dia, 
essa união fique ainda mais forte. 
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UPA -  Un ião  P resb i te r iana  de 
Adolescente

Ainda em quarentena devido a 
pandemia do COVID-19 a UPA-Rio tem 
essas atividades:
Todas as nossas at ividades 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!! 

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

Reunião de oração: 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 contado 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! 

Salmo 133: 1

Levitas: Os Levitas reúnem-se todos os 

dia, às 20:30h, para orar, com o regente 

ILen e  outros grupos do wahtsapp,  

formando uma grande corrente de oração. 

Participe! Nestes momentos que vivemos 

temos que  nos unir em oração, como 

família de Deus, buscando no Senhor pelas 

suas misericórdias.

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

Prelúdio: “Amigo de Deus” – Orquestra 

da Catedral

I – ADORAÇÃO 

AO DEUS TRINO.

Litania de Adoração
Dirigente: “O que ouvimos e aprendemos, 

o que os nossos pais nos contaram” 

(Salmo 78.3)

Congregação: “Não o encobriremos a 

seus filhos; contaremos à geração 

vindoura os louvores do SENHOR, e o 

seu poder, e as maravilhas que fez.” 

(Salmo 78.4).

Dirigente: “Cantarei para sempre as tuas 

misericórdias, ó SENHOR; os meus 

lábios proclamarão a todas as gerações 

a tua fidelidade.” (Salmo 89.1)

Congregação: “Louvem o nome do 

SENHOR, porque só o seu nome é 

excelso; a sua majestade está acima da 

terra e do céu.” (Salmo 148. 13)

Todos: “Ele exalta o poder do seu povo, o 

louvor de todos os seus santos, dos 

filhos de Israel, povo que lhe é chegado. 

Aleluia!” (Salmo 148.14)
 

Hino 49 HNC - “Sempre Vencendo”

Oração de Adoração

Coral Canuto Régis: “Cantai ao Senhor” 

– Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO 

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Bíblica: “Que darei ao SENHOR 

por todos os seus benefícios para 

comigo?… E, de tudo quanto me 

concederes, certamente eu te darei o 

dízimo.” (Samo 116.12, Gn 28.22)

Consagração de Vidas e Bens
Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: “Uma coisa peço ao 

SENHOR e a buscarei: que eu possa 

morar na Casa do SENHOR todos os 

dias da minha vida, para contemplar a 

beleza do SENHOR e meditar no seu 

templo. Porque desde a antiguidade não 

se ouviu, nem com os ouvidos se 

percebeu, nem com os olhos se viu 
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Deus além de ti, que trabalha para aquele 

que nele espera. Sejam fortes, e que se 

revigore o coração de todos vocês que 

esperam no SENHOR.” (Salmo 27.4, 

Isaías 64.4, Salmo 31.24).

Coral Canuto Régis: “Mestre, o Mar se 

Revolta”

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Rute 4
Coral Canuto Régis: “Jesus Alegria dos 

Homens”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

V- SERVINDO 

AO SENHOR COM ALEGRIA.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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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: Antonio João Queiroz Lima, Eros Ramos Plácido, Marcelo Martins 

Cruz, Marlucia Neri Stefansen, Paulo Eduardo Lima Farias.

Seg 18: Luiz Henrique Davi de Lemos, Paulo Antonio Maia Goetze Nunes; 

Ter 19: Lina Maria Rodrigues Pinheiro, Lucia Helena Guimarães 

D´Assunção.

Qua 20: Edmar Ferreira Monteiro Barboza, Henrique Manoel Lopes, Marta 

Ribeiro da Silva, Priscila Alves de Almeida Lima de Aquino.

Qui 21: Andréia Rosa de Carvalho Fernandes, Diác. Antonio Renato 

Cardoso da Cunha, Irene Alencar de Castro, Maria Cristina da Gama de 

Lima, Simone Santos da Silva, Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza.

Sex 22: Altair Freitas Silva, Edinar Vieira Ramos Plácido, Josué Araujo 

Dutra Louviz de Azevedo, Maria Regina Gomes dos Santos Reis, Noemia 

Teles da Silva.

Sáb 23: Antonio Carlos Oliveira Bruno, Ashallan Rodrigues Soares, Denise 

Boechat Leite, Gabriel de Souza Sá, Lucia Barros de Freitas, Maria 

Cristina Julianelli Spiller, Rute de Azeredo Coutinho Villon.

Hoje: Ana Paula Leite Fernandes Caseira e Geraldo Loureiro Muniz;
Seg 18: Zely Luciano de Freitas e Autenegro de Freitas, Keler Cristina 

de Figueiredo Silva e João Carlos Tavares da Silva;
Ter 19: Sergio Manoel de Souza e Wanda Paulo de Souza, Gilza Nunes 

de Oliveira Souza e Edson Souza;
Qua 20: Tatiana Coutinho Machado Chaves e Alexandre de Oliveira Chaves;
Qui 21: Christina de Oliveira Abrantes e Marcos Aurelio Correa Abrantes;
Sex 22: Roberto Antonio Raposo D´Assunção e Lucia Helena 

Guimarães D´Assunção; 
Sáb 23: Diác. Mário Sérgio Costa e Lilian Mary Canto Costa.



#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 18: Transbordando - Romanos 15.4-13

Ter 19: Ainda que… - Daniel 3.8-18

Qua 20: Uma nova comunidade - Atos 2.1-12, 42-47

Qui 21:  Uma oração de perdão - Lucas 6.27-36

Sex 22: Em cima de uma árvore - Jonas 2.1-10

Sáb 23: Lady Babushka - Atos 2.22-36

Dom 24: Virar e revirar - Salmo 4

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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5 coisas que o coronavírus não pode mudar
Como um terremoto, o coronavírus abalou o chão sob nossos pés. Os 

terremotos são assustadores e perigosos porque abalam o que assumimos ser 
forte e estável. O coronavírus abalou nossas suposições e muitos de nós 
lutamos para encontrar nossos pés. Estamos desequilibrados, desorientados, 
incertos, solitários, sofrendo.

Portanto, neste momento, é particularmente importante e especialmente 
precioso considerar e celebrar as coisas que o coronavírus não pode tocar; as 
realidades imutáveis   e inabaláveis   que não mudaram, porque, segundo a Bíblia, 
elas não podem e nunca mudarão. Essas coisas eram verdadeiras antes do 
coronavírus e permanecerão verdadeiras muito depois e para sempre.

O próprio Deus: O Deus trino (Pai,   Filho e Espírito Santo) é imutável em 
santidade, retidão e glória. Tiago nos diz: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito 
vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras 
inconstantes.”(Tg 1:17). Isso também é verdade para Deus, o Filho: "Jesus 
Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre." (Hb 13: 8). E o Espírito Santo é 
chamado "o Espírito eterno" (Hb. 9:14).

A Palavra de Deus: O coronavírus não altera a veracidade ou 
confiabilidade de Deus. Sua Palavra é tão certa e firme agora como sempre foi. 
"A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para 
sempre." (Isaías 40: 8).

O amor de Deus: O amor de Deus por nós (um amor que ele também 
produz dentro de nós pelo seu Espírito) é uma daquelas realidades imutáveis   e 
imperecíveis que persistem em qualquer situação. “Rendam graças ao Senhor, 
pois ele é bom; o seu amor dura para sempre.” (1 Cr. 16:34)

O dia do Julgamento: O coronavírus cancelou ou adiou muitas reuniões. 
Mas há um compromisso próximo que não será adiado e não ocorrerá no Zoom: 
“No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que 
todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de 
julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas 
disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos" (Atos 17: 30–31). Cada um de 
nós manterá esse compromisso pessoalmente (2 Cor. 5:10).

Nosso destino final: O coronavírus está reformulando nossa jornada, 
mas não o fim. Quando chegarmos aonde vamos, entraremos em uma cidade 
futura que durará para sempre. “Pois não temos aqui nenhuma cidade 
permanente, mas buscamos a que há de vir.” (Hb 13:14). Os servos de Deus 
naquela nova Jerusalém “reinarão para todo o sempre” (Ap 22: 1–5). Nesse 
futuro, o destino final não foi alterado pelo coronavírus. Temos “...uma herança 
que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada 
nos céus para vocês.” (1 Pedro 1: 4).

Realidades imutáveis produzem cristãos inabaláveis. Sim, estamos 
lutando, ajustando e sofrendo. Mas temos algumas verdades preciosas para nos 
manter firmes em um período de tormenta. Vamos absorver cada uma delas. 
Vamos viver com com fé e esperança nAquele que é nosso Castelo Forte. “Quem 
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem 
morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem 
quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na 
criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. (Rm 8:35-39)

Texto adaptado de Stephen Witmer para The Gospel Coalition




