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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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 O sentimento daqueles que estão 
longe de Deus em razão de estarem vivendo na 
prática de pecado é de que estão sozinhos, 
abandonados e desprotegidos... Nessa 
separação, tornam-se críticos dos outros, da 
família, igreja etc. Isolam-se e recolhem-se 
em suas dores. Por vezes, muitos chegam a 
pensar que Ele não se importa e os 
abandonou. 
 Um dia, um discípulo de Jesus, 
estava vivendo o mais profundo vale da 
autodecepção também. Estava amargurado, 
sentindo-se o pior dos homens... Pedro, havia 
negado o Senhor e isso cortava-lhe a alma 
profundamente, sabia que tinha sido 
reprovado. Talvez estivesse se lembrando do 
dia em que Jesus lhe chamou para segui-lo e 
das impactantes palavras ditas ao povo de 
dentro do seu barco. Mas, agora, após o 
pecado cometido, parecia estar só e sem 
saída. 
 Em determinado momento, Cristo já 
ressuscitado, estava bem ali, comendo peixe e 
falando com seus discípulos (João 21.1-18). 
Naquele instante, Pedro possivelmente estava 
a cortejar um sentimento estranho, pois 
deveria estar feliz e triste ao mesmo tempo. 
Pensava: “Como encarar Jesus agora? Na 
última vez em que olhei para os seus olhos, eu 
estava abandonando-o e negando a minha fé” 
(Lucas 22.61).
 Então, Jesus veio na direção de 
Pedro... A culpa do discípulo era profunda e 
Jesus sabia que mais uma vez ele precisava 

ser puxado 
para cima. O 
senhor fizera 
isso outras 
v e z e s  c o m 
Pedro. Jesus 
vai na direção 
d o  s e u 
p r e c i o s o 
amigo e, por 
três vezes, lhe 
diz: “Tu me 
a m a s ? 
Apascenta as 
m i n h a s 
o v e l h a s ” . 
Restabelece a relação e afirma, com essas 
palavras, que Pedro não estava banido e que a 
relação com o Senhor não é circunstanciada 
pelo queo homem faz, mas por aquilo que Ele 
mesmo fizera na cruz.
 Jesus prometeu que estaria conosco 
todos os dias. Ele nunca nos abandonará. E 
mesmo quando nos tornarmos reprováveis e 
fracassamos na caminhada, ele se volta para
nós a fim de nos restaurar. Ele está sempre 
disposto a caminhar conosco em nossos vales 
de decepção. Afinal, veio ao mundo para nos 
salvar!
 Você pode ser um Pedro agora. Pode 
ter errado e se equivocado, pode ter feito algo 
contrário àquilo que agrada ao Senhor... 
Arrependa-se, clame por perdão, abandone 
pecados... Jesus se importa com você. Ele 
estenderá a mão e trará, à sua vida, a alegria da 
restauração.

Pequei... 
E agora?

#editorial

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo 



#notícias gerais
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Informes do Conselho
Comissão COVID-19 - Foi nomeada pelo Conselho com o propósito de assessorar 

o Conselho na identificação do melhor momento para o retorno das atividades presenciais nas 
dependências da Catedral e elaborar o Protocolo Catedral do COVID-19. A Comissão é 
integrada pelos seguintes irmãos: 

Presb. Guaraci Sathler (Relator); 
Presb. Antonio Procópio Gouvea (Secretário); 
Presb. Assuero de Oliveira Silva; Presb. André Luis Anselmo Lima; Presb. Iaco Lobo 
de Souza; Diác. Luis Henrique Inácio; Diác. Charles Matos. 
Consultoria Técnica: Diác. Dr. Antonio Renato Cardoso da Cunha; Dra. Liziane 
Nunes de Castilho Santos; Dra. Glaucia Macedo Lima; Dr. Washington Andrade 
Maciel.  

Suspensão de Atividades Presenciais - Em reunião realizada, virtualmente, na 
última quarta-feira, o Conselho avaliou Parecer da Comissão do COVID-19 e, em 
decorrência de recomendação da Comissão, decidiu manter suspensas as atividades 
presenciais no 'campus' da Catedral, até o dia 18 de julho. Está prevista uma 
reavaliação da situação da evolução do coronavírus, pela Comissão, antes desta data, a fim 
de permitir ao Conselho confirmar a data de retorno às nossas atividades presenciais. 
Assim, prosseguem nossas atividades de forma virtual, que têm mantido a igreja unida e 
seus membros em comunhão fraternal, mesmo separados pela distância.

Movimento financeiro - O Conselho recebeu relatório financeiro da tesouraria, 
mostrando que todos os compromissos da igreja se encontram em dia, como prova do amor 
de Deus por sua igreja, através das contribuições do 'Povo da Fidelidade'. Louvado seja o 
Senhor da igreja.

Modernização da Comunicação - O Conselho aprovou, ainda, a contratação da 
empresa Eklesia para fornecimento de um aplicativo – APP e um Sistema de Gestão, 
visando modernizar os meios de comunicação de nossa igreja. O site da igreja deverá, 
igualmente ser modernizado. Estas ferramentas serão integradas às diversas mídias e 
poderão ser utilizadas através de celulares e computadores, tanto na linguagem 'android' 
como 'ios'. Que Deus use estas novas ferramentas como instrumento para alcançar vida 
para Cristo e edificar a sua igreja.

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



No 4o com Deus!
"...há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de 

arrancar o que se plantou;"  (Eclesiastes 3.2)
O que é a VIDA? É a ausência de MORTE? Deus nos define claramente qual 

caminho a seguir  em Deuteronômio 30.15-20. Infelizmente muitos têm uma visão religiosa 
sobre algo bem mais complexo que é a Vida. Alguns crêem que  se reencarna diversas vezes, 
contrário ao que a Palavra de Deus nos alerta, ao nos confrotarmos com dezenas de textos e 
em particular, Hebreus 9.27 e o descrito na história do "Rico e Lázaro" (Lucas 16.19-31). 
Outros na igreja fazem uma interpretação "benevolente" e aquém, para justificar o pecado 
afirmando que não só a vida, mas a vida será abundante, quando vivermos o máximo de 
prazeres na Terra, fazendo de tudo (?!). 

Ainda há os que convivem pacificamente com as obras da carne, se direcionando 
para a morte eterna. Um certo amigo me confidenciou sobre alguém que queria saber e se 
meter na sua vida. Então ele confrontou aquela pessoa assim: "se Deus deu uma vida pra 
cada um, por que vc quer cuidar da minha?"

Já reparou que muitas vezes nos pegamos pensando sobre vida e morte, 
principalmente quando um avião cai, quando alguém de casa falece ou até quando nosso 
animal preferido se vai? Em tempos de catástrofes, percebemos quão frágeis somos e 
passamos a fazer um balanço de nossas vidas. O tema de HOJE às 18h será: "VIDA E MORTE, 
Severina... José, Maria, Rapha, Thaís, ... você", com o Pastor RENATO PORPINO na 1a LIVE 
do "No 4o com Deus". Ore, convide amigos e sejamos abençoados. Entre no YOUTUBE no 
Canal do "No 4o com Deus"... o melhor lugar para se estar.

Para quem perdeu os últimos meses, segue o Link do No 4o com Deus no 
YOUTUBE:

https://url.gratis/LztPt

Demerval Alves, convocado à presença 
de Deus.

Aos 68 anos, após um período de 
internação hospitalar,  nosso irmão 
descansou no Senhor! Membro da Igreja 
desde 9 de abril de 2019, frequentava 
regularmente o culto devocional às 8 horas. 
Agradecemos a Deus pela sua vida e sua fé, 
e rogamos as consolações do Senhor sobre 
sua família: Esposa, Solange Medeiros 
Alves; Filhos. Gerson Alves e Ronaldo 
Medeiros Alves; Nora, Joelma.“O Senhor o 
deu e o Senhor o tomou, bendito seja o 
nome do Senhor!” Jó 1.21

Ecos da Catedral
 "Porque reconheceram que 
por intervenção do nosso Deus é que 
fizemos esta obra" (Neemias 6:16 - parte) 
- é assim que vemos nossos ECOS. 
Comunhão e crescimento tem sido 
concedidos ,  semanalmente ,   pe la 
intervenção do nosso Deus.Venha e 
experimente. Reuniões virtuais, porém 
reais. Nossos contatos:
E-mail: ecos@catedralrio.org.br
Celular: 98193.9584 



Junta Diaconal

"Campanha de Mãe para  F i lhos "  - 
Informamos a toda igreja que apesar das 
restrições em virtude da Pandemia, a Junta 
Diaconal continua trabalhando para atender às 
necessidades daqueles que tanto precisam. A 
"Campanha de Mãe para Filhos" foi lançada no 
mês de abril com objetivo de levar uma ajuda às 
famílias de Igrejas “filhas” e tivemos uma 
expressiva participação dos membros de nossa 
igreja, podendo assim, abençoar mais de 350 
famílias com cestas básicas, cestas de alimentos 
para crianças, além de Cestas de higiene e 
limpeza. Realizamos também uma ajuda 
financeira ao abrigo Presbiteriano que teve 
considerada queda de recursos nesse período. 
Segue abaixo um resumo financeiro da 
campanha.

Informamos ainda, que todas 
as medidas prevent ivas 
contra o COVID-19, foram 
observadas tanto na compra 
quanto na montagem das 
cestas e na entrega dos 
mantimentos. Restringimos a 
ação a alguns membros da 
Diretoria da Junta Diaconal e tivemos a 
participação efetiva do nosso Pastor Renato 
Porpino.

Atendimento Desafio Jovem – No ultimo 
sábado dia 20/06 estivemos realizando uma 
visita na Instituição Desafio Jovem onde foram 
entregues doações recolhidas pela IPRJ através 
d e  u m a  A ç ã o  d a  S e g u r a d o r a  L í d e r, 
complementada com uma compra realizada pela 
nossa Junta Diaconal, resultando em mais de 250 
Kg de alimentos, 40 Kg de proteína (carne, 
frango, ovos) e material de higiene e limpeza. 
Pedimos aos irmãos que continuem contribuindo 
e principalmente orando, para que o Senhor nos 
capacite e nos direcione no atendimento àqueles 
que tanto necessitam.

Reunião de Oração – Convocamos toda a Junta 
Diaconal para estarmos reunidos virtualmente 
nesta segunda feira dia 29/06/2020, às 20h, 
através do aplicativo Zoom. Muitos são os 
pedidos e agradecimentos ao nosso Deus, nesse 
momento tão delicado que estamos vivendo. O 
link para a participação na Reunião será 
disponibilizado ao longo do dia no grupo de 
Whatsapp da Junta Diaconal. Venha participar 
conosco!

#sociedades
e ministérios
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Oração pelo Diác. Sérgio Branco – Nosso 
querido irmão Diácono Sérgio Branco se 
submeteu a uma cirurgia cardíaca no início da 
ultima semana. Agradecemos ao Senhor que 
conduziu o procedimento com sucesso. 
Continuemos em oração para que o nosso Deus 
permaneça à frente na recuperação do nosso 
amado irmão juntamente com sua família.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Reunião  Plenária: Acontecerá na quinta-feira, 
02/07, às 15h. De forma virtual (on-line), através  
do App Zoom. Será uma bênção!  Adoraremos ao 
Senhor juntas e seremos edificadas com a 
mensagem da Palavra de Deus através  da Célia 
Montemor,  segunda secretária  da CNSAFS.  
Não  perca nosso próximo encontro. Link com as 
coordenadoras  e diretoria.  

Reunião  de Oração  e Jejum: Toda terça-feira,  
às 9h. Vamos buscar a presença  do Senhor 
juntas, pelo App Zoom.  Aniversário  da Sinodal 

Rio de Janeiro - O culto será  no sábado 04/07, às 
10h, pelo App Zoom.  Estará  conosco  a Keila  
Bastos, vice-presidente da CNSAFS- Região 
Sudeste Norte. No fim da tarde, às  17h haverá  
um Sarau  com Chá , também  pelo App Zoom.  
Esperamos você lá!!!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“LIVES” do Encontro – Todas as terças-feiras 
elas acontecem. Deus tem preparado noites de 
bênçãos. São abertas a todos. Convide os 
amigos. Não perca na próxima terça no 
Instagram @eccc.catedralrio

Hotel Atlântico Búzios – XXIV RECCC – Planos 
para o segundo semestre? Nosso Reencontro de 
Casais com Cristo acontecerá de 06 a 08 de 
novembro de 2020. Local e companhia 
maravilhosos, para um fim de semana especial. 
Cleide e Gouvêa, casal procurador, podem dar 
maiores informações. 

5 - Boletim Dominical 



10 - Boletim Dominical 

Aniversário de Bodas - Feliz aniversário de 
casamento ao casal! Deus é a base desta vida a 
dois e por isso que chegaram até aqui. 

“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do 
justo” – Nossa maior e mais poderosa arma é a 
oração. Sigamos orando pelos que necessitam 
de conforto, de cura e de milagres.  Deus nos 
ouve, com certeza. 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Federação e Sinodal: Queridos irmãos, a UPH 
está em plena atividade durante a quarentena! 
Não deixe de participar. A atividade da Federação 
(Semeando Esperança) acontece todos os 
sábados, às 10hs. A atividade da Confederação 
Sinodal iniciou ontem, mas vai ter continuidade!. 
Reservem a noite da terceira terça-feira do 
próximo mês. Falaremos mais sobre missões!

Aniversário: no dia 24 de junho o nosso sócio 
João Lemos completou mais uma ano de vida. 
Parabéns, meu irmão! Deus abençoe muito sua 
vida!

EBD: Não perca a aula de hoje! Acesse a sala 
virtual conforme as orientações da secretaria de 
EBD da Catedral.

Oração: hoje tem Reunião de oração da UPH. 
Entre no grupo de facebook "UPH-Rio" para saber 
como acessar a sala virtual.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Sem saber o que fazer nessa quarentena? 
Todas as atividades abaixo estão sendo 
transmit idas pelo nosso instagram 
(@upa.rio), exceto o discipulado!

Diário com Deus: Segunda e Quarta, 19h, com 
mensagens rápidas, entrevistas e dinâmicas! 
Venha participar com a gente! 

Devô: A nossa devô continua a todo vapor, aos 
domingos 17h! 

Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas às 19h!
 
Discipulado: Começamos a fazer nosso 
discipulado on-line! As aulas estão sendo 
ministradas pela nossa Mis. Leninha Maia todas 
as  qua r t as- f e i r as  às  17h30min .  Ma is 
informações fale com Mateus. 

Entre em contato conosco através do email ou 
r edes  soc i a i s :  Ema i l :  d i r e to r i aupa r io 
@gmail .com /   Instagram: @upa.r io / 
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

Movimento Oásis

Devocional: Dia 05/07, às 17h teremos a nossa 
segunda devocional virtual. O preletor será o Rev. 
André Monteiro, da IP Mananciais. Participe e 
convide amigos e família, e não deixe ninguém de 
fora! Reunião de oração. Participe via whatsapp 
das reuniões de oração. Não se sinta só, participe 
da reunião de oração, às 20:30h via whatsapp, 
todos os dias, nos grupos Levitas, Favoritos, 
Oásis é Vida, apresente seus pedidos e junte-se a 
nós em oração.

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

Prelúdio: “Santo Espírito” – Conjunto 
Musical da Catedral

I – ADORE 

EM ESPÍRITO.

Convite à Adoração:
Dirigente: "Firme está o meu coração, ó 

Deus! Cantarei e entoarei louvores de 
toda a minha alma." (Sl 108.1).

Congregação: "Despertai, saltério e harpa! 
Quero acordar a alva."  (Sl 108.2).

Dirigente: "Render-te-ei graças entre os 
povos, ó Senhor! Cantar-te-ei louvores 
entre as nações." (Sl 108.3).

Congregação: "Porque acima dos céus se 
eleva a tua misericórdia, e a tua 
fidelidade, para além das nuvens. Sê 
exaltado, ó Deus, acima dos céus; e em 
toda a terra esplenda a tua glória."           
(Sl 108.4-5).

Todos: "Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
magnífico em toda a terra é o teu nome! 
Pois expuseste nos céus a tua 
majestade." (Sl 8.1).

26 HNC - “Grandioso és Tu.” 

Oração de Adoração
 
Coral Canuto Regis - “Louvado Sejas”, 
de Mendelssohn-Bartholdy / Adapt.: 
Eunice Massière

II – CONSAGRE 

COM GRATIDÃO.

Leitura Bíblica: "Trazei todos os dízimos à 
casa do Tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem 
medida. Por vossa causa, repreenderei 
o devorador, para que não vos consuma 
o fruto da terra; a vossa vide no campo 
não será estéril, diz o Senhor dos 
Exércitos." (Ml 3.10-11)

63 HNC “Conta as Bênçãos” 
1ª Estrofe

Oração de Consagração

Pastorais
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III – ORE 

COM FÉ.

Leitura Bíblica: "Tendo, pois, a Jesus, o 
Filho de Deus, como grande sumo 
sacerdote que penetrou os céus, 
conservemos firmes a nossa confissão. 
Porque não temos sumo sacerdote que 
não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; antes, foi ele tentado em 
todas as coisas, à nossa semelhança, 
mas sem pecado. Acheguemo-nos, 
portanto, confiadamente, junto ao trono 
da  graça ,  a  fim de recebermos 
misericórdia e acharmos graça para 
socorro  em ocasião opor tuna."                
( Hb 4.14-16)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis - “Jesus é Infinito”, de 
Sarah P. Kalley
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – CRESÇA 

NO CONHECIMENTO DA PALAVRA.

Leitura Bíblica: Filipenses 2. 12 a 18
Coral Canuto Regis - “Salmo 43”, de 
Mendelssohn-Bartholdy

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – SIRVA 

COM AMOR.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio - “Para Onde Iremos?” – 
Conjunto Musical da Catedral

8 - Boletim Dominical 
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Anotações
e reflexões



Deus não quer algo de nós. 
Ele simplesmente nos quer.
Deus não quer algo de nós. 
Ele simplesmente nos quer.
Deus não quer algo de nós. 
Ele simplesmente nos quer.

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

LIVE
acesse @catedralrio

AO VIVO

Todas as quintas-feria, às 20h



#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: Presb. Denilson Laurentino Sevilha, Gabriel Gustavo de Lima Soares, 

Genivalda Nunes Silva, Laura Amaral dos Santos, Sérgio Paula Fraga, Tatiana 

Coutinho Machado Chaves;
Seg 29: Presb. Adibe Vieira dos Santos, Daniela Matera do Monte Lins Gomes, 

Edecio Nogueira Cordeiro Filho, Geruza Pereira Monteiro, Lucas Regis 

Ouverney, Paulo Barros Albuquerque Filho, Diác. Paulo Bruno, Paulo Vecchi 

Ruiz Cardoso da Silva, Paulo Vendrami, Pedro dos Santos Leopoldo;
Ter 30: Phebe Oliveira Guidi de Barros, Thais Lima Marques;
Qua 01: Priscila Bandini Adan, Roberta de Mello e Souza; 
Qui 02: Gabriel Pinto Gorne, Irani Pereira de Souza, Maria do Socorro Gomes 

Figueiredo Bezerra, Nely Seixas, Noemia Santos Gomes de Barros, Rogélia 

Garcia da Silveira; 
Sex 03: Marcela de Oliveira Almeida Marques, Monica Moreira da Silva Mota;
Sáb 04: Fatima Elisabete Pinto Yamaoka, Rosa Maria de Oliveira, Tomaz Girardin 

Pimentel Valmorbida.

Qua 01:  Silvio de Souza Corrêa e Vera Lúcia Barreto Corrêa;
Qui 02: Claudia Regina Oliveira Dohmann e Marcus Vinicius Dohmann 

Brandão; 
Sáb 04: Maria Cristina Souza Lima Marques e Alcenir Marques



#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,  
Rosalvo Matias (esposo de Olga), Sílvio Correia (Pós-Cirúrgico), Lorena Rosa e Juny Boechat,  Sérgio 
Augusto, Presb. Newton Alvarez Rodriguez Filho e família, Ernani Carvalho

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

Seg 29: II João 1.1-6 - Retratos de amor 
Ter 30: Apocalipse 3.14-22 - Luz do mundo 
Qua 01: Hebreus 1. 1-10 - Como Deus é?
Qui 02:  1 Pedro 3.8-16 - Prontos para explicar a nossa fé 
Sex 03: Salmo 121 - Estou vendo você 
Sáb 04: Apocalipse 21.1-5 - Um mundo perfeito 
Dom 05: Salmo 104. 1-6; 10-23

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino

Tema: "A felicidade em um 
mundo caótico." sobre a Reflexão 
Epístola de Paulo aos Filipenses

TRANSMISSÃO AO VIVO
ON-LINE

ESCALA DE PRESBÍTEROS - JULHO 2020:

05/07: Newton Alvarez  (08h); Olympio Bezerra (10:30h); Paulo Raposo (19h).

12/07: Peter Tenney (08h); Renan Jardim(10:30h); Roberto Correa  (19h).

19/07: Roberto Marinho (08h); Ruy Coelho (10:30h); Altair Bazeth (19h).

26/07: André Lima (08h); Antonio Gouvêa (10:30h); Assuero Silva(19h).

#meditação
Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos  ou pensamos,  conforme o seu 

poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, 

por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém! (Efésios  3. 20-21)

#escalas
Pregação / Presbíteros / Recepção e Visitantes
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#equipe ministerial

Pastor Efetivo: 
Rev. Renato Lopes Porpino 
Pastor Auxiliar: 
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva. 
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária: 
Leninha Maia
Licenciando
Daniel Jardim 
--
Presbíteros: 
Altair Lauro Bazeth, 
André Luís Anselmo Lima, 
Antonio Procópio de C. Gouvêa,
Assuero de Oliveira Silva, 
Carlos Roberto Soares, 
Dário Queiroz Porto, 
Denilson Laurentino Sevilha, 
Fernando Lopes da Costa, 
Gelbson V. Improta (Emérito), 
Guaraci Sathler, 
Guilherme B. Amorim Sayão,
 Iaco Lobo de Souza, 
Johannes Carl Gaiser, 
Jorge Lima de Apocalypses,
J o s é  R i b a m a r  R .  J ú n i o r 
(licenciado), 
Luís Alberto Rodrigues Santos, 
Luís Monteiro da Costa, 

Maurício Buraseska, 
Newton Alvarez Rodriguez Filho, 
Olympio Santos F. Bezerra, 
Paulo Raposo Correia, 
Peter Walker Tenney,
Renan Jardim de Souza, 
Roberto Corrêa (Emérito), 
Roberto Leite Marinho, 
Ruy Fonseca Coelho.
-
Presbíteros Eméritos em 
Disponibilidade: 
Adibe Vieira dos Santos,
Guilherme Simon, 
João Cordeiro, 
Manoel Sobrinho.
--
Diáconos: 
Adeclen Garcia dos Santos, 
Adolfo Guilherme Silva Correia, 
Antonio Renato C. da Cunha, 
Archidemes Campos, 
Carlos Candido da Silva, 
Charles Mattos dos Santos, 
Fernando Octavio Toledo da Silva,
Filipe Agum de Campos, 
Jérson Costa Ferreira Neto, 
João Henrique Gomes, 
João Márcio de Castilho Santos, 
Jonas de Souza, 
Jorge Carlos Camacho Correa, 
Jorge da Silva Gorne, 
José Arteiro Torres de Mesquita, 
José Vinicius Trindade (Emérito), 
Leandro C. de S.Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade, 
Luiz Cláudio Pereira do Nascimento, 
Luiz Henrique Inácio de Souza, 
Marcelo F. de Castro Freitas, 
Marcelo Magalhães Castro, 
Mário Sérgio Costa,
Miguel T.  dos Santos Camboim,
 Paulo Bruno,  

Paulo de Castro Freitas, 
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena  Firme,
Ricardo Candido Bezerra, 
Ricardo Dowsley Fernandes, 
Roberto R. de Azeredo (Emérito), 
Rodrigo da Silva Nobre, 
Sérgio Branco Pereira, 
Sérgio Dias dos Santos, 
Thiago Castilho Moreira Silva, 
Tiago de Melo Trindade, 
Walter Cascardo Carneiro, 
Willians Silva de Almeida Araújo.
-
Auxiliares de Diaconia: 
Amália Maria da Costa Sena, 
Elizabeth Sabino dos Santos, 
Iracema Perciliana Maia Ferreira, 
Lilian Mary Canto Costa, 
Rejane Costa Queiroz, 
Rosibeti Souza Ribeiro da Silva.
-
Diáconos Eméritos:
Albino de Amorim Leite, 
Jerson Costa Ferreira,
--
Plantação de Igrejas: 
IP Cristo Redentor - Santa Teresa-RJ, 
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE, 
Almino Afonso-RN, 
Manari-PE, 
Santa Cruz do Sul-RS, 
Pedro Juan Caballero- Paraguai.

Missionários no Campo: 
Luiz Fernando Gomes (Portugal), 
R e v .  A n d r é  A u r e l i a n o 
(Amazonas).

Organização Missionária:
Missão Caiuá.
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#ump

Diretoria:

Presidente:
Miguel  Camboim

Vice-Presidente:
Pedro Henrique Rodriguez

1º Secretário:
Mateus Levi

2ª Secretária:
Cintia Ladeira

Procurador:
João Paulo D’Assunção 

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Oração - Do dever ao deleite
 
Oração como prazer e intimidade, e não apenas como 
"Rotina" automática

"E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; 
porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos." 

(Mateus 6.7)

 Ao acordar, antes de dormir e antes de cada refeição, 
eu oro. Desde pequeno aprendi a importância da oração e fui 
ensinado a orar nesses momentos e faço isso até hoje. 

Entretanto, por terem seus momentos fixos do dia 
elas tendem a ser orações simples e objetivas como uma 
etapa do dia que precisa ser feita. Antes da refeição vou pedir a 
Deus pela comida, antes de dormir vou pedir pela noite de 
sono e agradecer pelo dia e ao acordar vou agradecer pelo 
sono e pedir pelo dia que virá. Essas orações são importantes 
para mim pois me ajudam a lembrar em todos os momentos 
do dia da presença de Deus na minha vida, mas não são 
suficientes.

Desde o jardim do Éden Deus busca um 
relacionamento próximo conosco. Ele nos convida a ter um 
relacionamento com Ele e um dos caminhos para alcançar 
isso é a oração. Ela é o ato de falar com Deus. Ele não precisa 
que falemos para que saiba o que estamos sentindo e o que 
precisamos, mas Ele nos convida a fazer isso para que 
possamos nos aproximar Dele. Devemos orar sempre, 
quando precisamos de Deus e também para agradecer por 
tudo que Ele faz e é. Em 1 Timóteo 2.8 o autor da carta declara 
seu desejo que as pessoas orem em todos os lugares e sem 
má vontade. A oração tem que estar presente no nosso dia 
como uma forma de prazer e de intimidade.

Busque mais momentos de oração com Deus. Ele 
está te convidando para ter uma vida mais íntima com ele. 

Guilherme Cunha




