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#editorial
Rev. Isaías Cavalcanti
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Atividades da Igreja/Informações 
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#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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“A medida de uma vida, afinal de contas, não 
está em sua duração, e, sim, no que ela 

vale…” (Peter Marshall)

 Deus criou o homem para ser eterno, 
ter sua existência sem limite. O advento do 
pecado, que atingiu o primeiro casal de seres 
humanos, Adão e Eva, trouxe a morte e outras 
consequências sobre os seres humanos: 
velhice, doenças, poluição da natureza, fatores 
que contribuem para a abreviação da vida.
 Nos primeiros séculos da história 
humana e bíblica, os seres humanos, criados 
por Deus, tinham uma vida longeva. 
Matusalém viveu 969 anos; Noé viveu 950 
anos; Adão viveu 930 anos; Sete viveu 912 
anos; Enos viveu 905 anos; Cainã viveu 910 
anos; Maalaleel viveu 895 anos; Jerede viveu 
962 anos; Enoque viveu 365 anos quando 
Deus o tomou para si; Lameque viveu 777; 
Abraão, o pai da fé, viveu 175 anos, e morreu 
em ditosa velhice.
 “O  dom mais  exce len te  que 
recebemos de Deus e da natureza é a vida! 
(Goethe)
 Por causa da corrupção do gênero 
humano, o Deus Criador impôs um limite ao 
ser humano em sua existência terrena: 120 
anos. “Então, disse o Senhor: o meu Espírito 
não agirá para sempre no homem, pois este é 
carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos. 
(Gn 6.3)

     O Deus soberano, 
criador e mante-
nedor da vida, em 
s e u s  d e c r e t o s 
eternos e imutáveis, 
determinou o dia do 
nosso nascimento, 
r e g i s t r o u  o s 
acontecimentos e 
história da nossa 
v i d a ,  e  m a r c o u 
também o dia da 
nossa morte. Num 
ato de amor, escre-
veu nossa biografia e traçou a nossa história de 
vida previamente antes da nossa existência 
física!

“Os teus olhos me viram
a substância ainda informe,
e no teu Livro foram escritos
todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado,
quando nem um deles havia ainda!”
(Salmo 139.16)

 A vida é dom de Deus, por isso 
devemos viver para Ele, em comunhão, 
santidade, amor e serviço.
 “A vida é uma inexpressiva centelha 
do tempo entre duas eternidades.”
(Thomas Carlyle).
 “Deus nos concedeu o privilégio de 
sermos acionistas da vida eterna.”
(B.K. Cronk)

O LIMITE 

DA EXISTÊNCIA!

#editorial

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxíliar



#notícias gerais

A felicidade em um mundo caótico
 Dizem que o que importante é ser 
feliz...Mas vivemos em um mundo rápido, 
acelerado. Cercados pela violência. 
sufocados pela corrupção, desemprego. 
crise na saúde, crise na economia. Crise na 
família. Relacionamentos quebrados. 
Vivemos em um mundo caótico. Mas e se a 
felicidade não de-pendesse de você e nem 
das circunstâncias? Todos os Domingos, 
às 10:30h, estaremos pensando e 
refletindo sobre a Epístola de Paulo aos 
Filipenses com Rev. Renato Porpino.  
Acesse: Site: www.catedralrio.org.br

Facebook: Catedral Presbiteriana do Rio
Instagram: Catedral Rio. É possível 

encontrar a Felicidade em meio a um mundo 
caótico, e pra isso nós precisamos da fonte 
da verdadeira alegria: Jesus Cristo.

Informe do Conselho da Igreja
 O Conselho esteve reunido, 
virtualmente, na última quarta-feira em uma 
reunião abençoada, onde a unidade e a 
presença do Espírito Santo se fez sentir em 
todos os momentos. Avaliou-se, em 
profundidade, a conjuntura da saúde 
pública em nosso país, a partir do exame 
criterioso da realidade de nossa cidade, 
com base nas diretrizes das autoridades 
constituídas em todos os níveis e as 
orientações técnico-científicas do nosso 
Ministério do Socorro, na pessoa do seu 
titular, Presb. Assuero. 
 Em decorrência da necessidade de 
s e r e m  a d o t a d a s  m e d i d a s  p a r a 
enfrentamento da propagação do novo 
coronavírus (Covid-19) no ambiente de 
nossa igreja e zelando pela saúde dos seus 
membros, o Conselho decidiu manter as 
a t i v i d a d e s ,  s e r v i n d o - s e  d a s 
ferramentas eletrônicas e digitais que 
vêm sendo adotadas até aqui. Assim, os 
cultos dominicais e as nossas demais 
atividades presenciais, continuarão 
suspensas durante todo o mês de 
junho. Os cultos matutinos das 10:30h 
seguirão sendo transmitidos virtualmente, 
através do nosso site

 

www.catedralrio.org.br. 
 YouTube - Catedral Rio

Facebook - Catedral Presbiteriana do Rio
 

 Conecte-se e venha adorar 
conosco, em Espírito e em verdade, e juntos 
vamos louvar o nome do nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Janoyra Soares de Carvalho
Aos 86 anos, após um período de 
enfermidade, foi chamada à presença de 
Deus, a quem dedicou sua vida, amou e 
serviu com fidelidade era membro da Igreja 
e sócia da SAF Rio. Seu falecimento ocorreu 
no dia 13 de abril de 2020. Que o Senhor 
console a sua família com sua graça e paz!
"Preciosa é aos olhos do Senhor a morte 
dos seus Santos." Sl 116 15

Wanderley Correia Lourença 
 Aos 72 anos, foi convocado por Deus à 
morada celestial, no dia  15 de abril de 
2020. Membro da Igreja e servo de Deus 
fiel. Que o Senhor de toda consolação, 
conforte sua família com sua graça e paz"
"Deus o deu e Deus o tomou; bendito seja 
o nome do Senhor! (Jó 1.21) 
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em um mundo caótico
 A felicidade

Com Rev. Renato Porpino 

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 porventura 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 Feminina

Perseverando  em Oração 
A Sinodal Rio de Janeiro se 
reúne  para orar, toda  
segunda-feira,  às 8h, pelo 
App Zoom.  Venha orar 
c o n o s c o .  L i n k  c o m  a 
Adriana, presidente da SAF .

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 "

Reunião Plenária - Será  na quinta-feira,  dia 
04/06, às  15h , pelo App Zoom.  Link com sua 
Coordenadora  ou com a diretoria.  Estará 
conosco, sendo a mensageira de nossa 
reunião,  a irmã  Leila Reis , secretária de 
espiritualidade da CNSAFS. Será uma benção ! 
Reserve a data na sua agenda e em seu coração.

Encontro de Casais com Cristo

Instagram - @eccc.catedralrio – a próxima 
terça-feira não será diferente das semanas que 
se passaram. Isso mesmo. Teremos mais uma 
“live”. Você tem participado? Já convidou 
alguém? Então aproveite e, além de participar, 

#sociedades
e ministérios
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convide os amigos. Será bênção para você e 
para seus convidados. Lembre-se: 02/06, às 
20:00h.  

XXIV RECCC – Hotel Atlântico Búzios – O 
Reencontro de Casais com Cristo acontecerá 
de 06 a 08 de novembro de 2020. Nossa 
programação continua. Ainda temos algumas 
vagas para o RECCC. Detalhes sobre este 
tempo de investimento no relacionamento 
podem ser obtidos com o casal procurador – 
Cleide e Gouvea.

Aniversário de Bodas – O ECCC parabeniza 
os casais que completam aniversário de 
casamento, desejando que as bênçãos de Deus 
sejam derramadas sobre o casal e sua família.

“Orai sem cessar” – Não deixemos de clamar 
ao Senhor por 2 motivos, em especial: 
enfermos e enlutados. Temos muitas famílias 
sofrendo com e por seus queridos. Que as 
forças de cada familiar sejam renovadas pelo 
nosso Deus Todo Poderoso.  

União Presbiteriana de Adolescentes

Atividades que serão transmitidas on-line: 
Diário com Deus: De segunda a sábado 
estaremos fazendo uma transmissão ao vivo no 
Instagram da UPA com mensagens rápidas e 
entrevistas com convidados surpresa! Venha 
participar com a gente! 

Devô: A nossa devocional será transmitida ao 
vivo, através do Instagram da UPA! Fique ligado, 
será às 17h!! 

Eba: A Eba está de volta! E será transmitida ao 
vivo, através do Instagram 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:
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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!" Sl 133: 1

Participe via whatsapp das reuniões de 
oração: Os Levitas reúnem-se todos os dias, 
às 20:30h, para orar, com o regente Ilem e  
outros grupos do wahtsapp,  formando uma 
grande corrente de oração. Apresente os seus 
pedidos para orarmos juntos. Participe! Nestes 
momentos que vivemos temos que  nos unir 
em oração, como família de Deus, buscando no 
Senhor as suas misericórdias.

CONVITE ESPECIAL: Hoje às 17h estaremos 
reunidos, via aplicativo Zoom, para a nossa 
reunião devocional, sob a coordenação do nosso 
mentor  Rev Isaías   Cavalcante. Participe deste 
momento especial de comunhão.

Como será: Você receberá o link por um dos 
grupos do whatsapp, Favoritos, Levitas, Oásis 
é vida e poderá também entrar em contato pelo 

tel 992147577. Você não está só e não se sinta 
só.  Participe!!!!

União Presbiteriana de Homens

Semeando Esperança: no dia 23/05 a Federação 
de Homens do nosso presbitério iniciou a 
segunda temporada do projeto Semeando 
Esperança. Graças a Deus pela continuidade de 
um trabalho tão abençoador! Neste dia estivemos 
conversando com Rev. Antônio José que nos 
trouxe uma palavra muito encorajadora para a 
igreja ali reunida. Fique atento! Esta atividade 
acontece todos os sábados, às 10h da manhã. Eles 
vão divulgar o link para acesso pelas redes sociais.

EBD: incentivamos os nossos sócios a estarem 
participando da classe virtual de estudo 
bíblico. Não fique sem estudar a Palavra de 
Deus durante a quarentena! Fique atento às 
orientações da EBD para o acesso à classe 
virtual. Eles estão divulgando o link de acesso 
aqui no boletim e nas redes sociais.

Oração: estivemos orando com nossos irmãos 
no domingo passado. Que benção a nossa 
reunião, meus queridos! Não fique de fora, 
participe conosco e convide um amigo! Hoje 
tem mais! Acesse o link da sala virtual, às 
17h30: https://meet.jit.si/UPH-IPRJ-2020

Se quiser participar por uma chamada 
t e l e f ô n i c a  l o c a l ,  d i s q u e  o  n ú m e r o 
+552135000112. Após ouvir a voz em inglês, 
digite o número da sala (com o # ao final): 
3106583447#
O comando *6 (digitado durante a chamada) 
habilita e desabilita o seu microfone durante a 
chamada. 

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

Prelúdio: "Venha o Teu Reino" - Conjunto 

Musical da Catedral

I – ADORAÇÃO 

AO DEUS CRIADOR

Litania de Adoração:

Dirigente: "  Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei;

bendirei o teu nome para todo o sempre. " 

(Sl 145.1).

Congregação: "  Todos os dias te bendirei e 

louvarei o teu nome para todo o sempre." 

(Sl 145.2).

Dirigente: "Grande é o SENHOR e mui digno de 

ser louvado; a sua grandeza é insondável. " 

(Sl 145.3).

Congregação: "Uma geração louvará a outra 

geração as tuas obras e anunciará os teus  

poderosos feitos. Meditarei no glorioso  

esplendor da tua majestade e nas tuas  

maravilhas." (Sl 145.4-5).

Todos: "Todas as tuas obras te renderão 

graças, SENHOR; e os teus santos te  

bendirão. Falarão da glória do teu reino e   

confessarão o teu poder." (Sl 145.10-11)

Hino 14 HNC - Louvor.

Oração de Adoração

Coral Canuto Regis: “Ressoem Trombetas”, 

J.S.Bach; Adapt.: Anita Lins.

II – CONSAGRAÇÃO 

AO DEUS PROVEDOR.

Leitura Bíblica: "Honra ao SENHOR com os 

teus bens e com as primícias de toda a tua  

renda; se encherão fartamente os teus  e 

celeiros, e transbordarão de vinho os teus  

lagares." (Pv 3.9-10)

Consagração da vida e bens ao Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM O DEUS SANTO.

Leitura Bíblica: "Nossa alma espera no 

SENHOR, nosso auxílio e escudo.  Nele, o 

nosso coração  se alegra, pois confiamos no 

seu santo nome. Seja sobre nós, SENHOR, 

a tua misericórdia, como de ti esperamos." 

(Sl 33.20-22)

Motivos de oração

Coral Canuto Regis: “Mais Perto Quero 

Estar”

 

Oração Silenciosa

Oração Pastoral
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IV – EDIFICAÇÃO 

NA PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Filipenses 1. 1- 11

Coral Canuto Regis: “Aleluia” - de 

J.S.Bach/Adapt.: Eunice Massière

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – DEDICAÇÃO 

AO SENHOR.

Bênção Apostólica

Tríplice Amém

Poslúdio: Coral Simonton

8 - Boletim Dominical 
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Anotações
e reflexões

“A alegria é o resultado direto da presença de Cristo, de um sentimento de 
bem-estar Nele e um sentimento de conformidade  com tudo 

quanto vier.” Issac Abbott



Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



#aniversariantes da semana

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

#de casamento

#de nascimento

10 - Boletim Dominical 

Hoje: Carlos de Carvalho Simon, Débora Marchito de Lima dos Santos, Presb. 

Henrique João Stutz, Maria das Graças Fernandes, Marly Nery Fazenda Riitano, 

Sérgio Ricardo Coelho, Sonia Maria Sacramento;

Seg 01: Enedina Moraes dos Santos Chavão, João Marcos Nascimento de Oliveira 

Alvarenga Amaro, João Pedro Vieira de Sá Vendrami, Matheus Freitas Sayão, Renan 

Santiago Rodrigues, Diác. Roberto Rosa de Azeredo, Thais Lauriano de Sousa 

Ignácio;

Ter 02: Dominique Melo Mesquita, Elza Barbosa Pimentel, Esther Araujo Dutra Louviz 

de Azevedo, Maria Aparecida P. de A. N. Silva, Yochabel Machado de Souza Correa; 

Qua 03: Ana Maria Tavares Pereira Motta, Gabriel Figueiredo Turl Lemos, Lwafu-

Patrice, Marta Gloria Viana Tiradentes, Samuel Gonçalves Dias, Vera Lucia 

Rodrigues de Souza; 

Qui 04: Diác. Jerson Costa Ferreira, Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo Cesar 

Cassiano Pereira, Raquel Castilho da Silva;

Sex 05: Ariel Gomes de Lima, Hilda Silva Nogueira, Janete de Brito Prieto Giffoni, 

Victoria Lima Pessanha, Presb. William Martins Castelano;

Sáb 06: Claudia Cristina Silva Alves, Washington Luiz Pereira da Silva.

Hoje: Maurício Pimentel de Oliveira Júnior e Nelia Ferreira Leite Quaresma 

Pimentel;

Seg 01: Bruno Muniz Ramos Polo e Fernanda Polo Mendes da Cunha Muniz;

Ter 02: Carlos Alberto Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribeiro, Luciano Pinto de 

Azevedo e Fernanda André de Freitas Azevedo;  

Qui 04: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso, Diác. Adolfo 

Guilherme Silva Correia e Silvana Floresta do Amaral Silva;

Sex 05: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinicius Evangelista de Souza 

Leão 

Sáb 06: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi.



#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 01: Atos 27. 1-26 - Marcas inesquecíveis de um inverno 

Ter 02: I Pedro 2.1-11 - Anos de "mastigação"

Qua 03: Salmo 62 - Relógios e calendários

Qui 04: João 14.23-31 - Desvende os meus olhos

Sex 05: Lucas 18.35-43 - O apelo de um cego

Sáb 06:  Neemias 3.1-12 - Lado a lado 

Dom 07: Sofonias 1.1-6; 2: 1-3 - E na verdade 

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

Tema: "A felicidade em um 
mundo caótico." Epístola Reflexão 

de Paulo aos Filipenses

TRANSMISSÃO AO VIVO
ON-LINE

Escala de Presbíteros - Junho 2020:

07/06: Dário Porto  (08h); Denilson Sevilha (10:30h); Fernando Costa (19h).

14/06: Gelbson Improta (08h); Guaraci Sathler (10:30h); Guilherme Sayão  (19h).

21/06: Iaco Lobo  (08h); Johannes Gaiser (10:30h); Jorge Apocalypses (19h).

28/06: Luis Alberto (08h); Luis Monteiro (10:30h); Mauricio Buraseska(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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Flor de lótus
Você já deve ter ouvido falar do fenômeno conhecido como “areia  

movediça”.É uma areia encharcada e viscosa, comum em regiões pantanosas, que 
gera desespero em quem nela se encontra já que, quanto maior o grau de 
movimentação do sujeito, mais difícil se torna sair daquela situação.
 Existe um sentimento bastante angustiante que muito se assemelha a 
alguém afundado em areia movediça; ele é comumente conhecido como CULPA. 

Muitas vezes, é exatamente esse o quadro que ocorre após a conversão. 
Ao sermos alcançados pelo infinito amor de Deus, Sua imensa luz nos atinge e, ao 
mesmo tempo que nos abençoa infinitamente, essa luz também revela todas as 
nossas mais profundas imperfeições.

Isso faz com que a conversão seja um processo extremamente lindo, 
mas também altamente doloroso. Ficamos ali, cheios do amor de Deus, 
constrangidos por sua infinita misericórdia e, ao mesmo tempo, tendo que ficar cara 
a cara com a nossa parte mais repulsiva, com nossos erros mais vergonhosos, com 
nossos defeitos mais desprezíveis. 
 Tem início o embate entre o nosso novo e nosso antigo ser, um brutal 
paradoxo interno, que não tem como deixar de gerar consequências atrozes no 
hospedeiro dessa luta. É a grande estreia de um longo enredo, em que o principal 
conflito é nossa própria cura do passado. O arrependimento já é uma realidade, o 
perdão de Deus já chegou; mas e o perdão que temos que liberar para nós mesmos? 
Quando vai chegar? Por que ele não chega nunca?
 A verdade é que é difícil encarar o nosso pecado. É duro saber que nós 
não somos tão bonzinhos como pensávamos ser. Somos quebrados, já percorremos 
caminhos tortos, já estivemos perdidos e sem direção; mas veio a Boa-Nova. Jesus 
veio exatamente para os pecadores (“os sãos não precisam de médico, e sim os 
doentes; não vim chamar justos, e sim pecadores”, Marcos 2:17); e que bom que, 
finalmente, pudemos nos dar conta de nossa verdadeira condição. 
 Viver uma existência de eterna acusação contra nós mesmos apenas 
revela mais uma vertente da nossa condição de pecadores pois, se Jesus já nos 
perdoou, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Isso não seria subestimar o 
sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus por nós?  Que arrogância é essa que nos faz 
achar que somos maiores que a infinita misericórdia de Deus? 

Assim, meu irmão e minha irmã, inaugure uma nova etapa no processo 
de sua conversão: perdoe a si mesmo. Lembre-se de 2 Coríntios 5, 17: “E, assim, se 
alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se 
fizeram novas”.

 O passado ficou para trás. Tudo se fez novo.
Minha oração é para que você e eu possamos nos enxergar com o 

mesmo olhar de misericórdia que Jesus nos enxerga. Ele conhece nosso coração 
arrependido e, quanto mais sólido for o nosso relacionamento com Ele, menos essa 
acusação sem fim estará presente em nossas vidas. Eu sei, essa jornada não é nada 
fácil para todos nós; mas nada é impossível se colocarmos tudo isso nas mãos d'Ele.

Está lembrado da areia movediça? Dizem que a solução para sair dela é 
parar de se debater, não se desesperar e ter paciência, até conseguir flutuar no 
pântano. Eu creio e oro para que possamos sair dessa areia movediça que é a culpa, 
sem desespero, tendo paciência, e com a certeza de que a nossa fé é como uma flor de 
lótus, que  cresce lindamente na lama, a fim de que possamos sentir a verdadeira paz 
que é flutuar nos braços do nosso Senhor Jesus. 
.

Maria Luisa Miranda

Fique por dentro de todas as programações da UMP Rio. Siga as nossas redes 
sociais no Instagram e Facebook: @umprio.  




