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Editorial e notícias

-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. Olympio Santos F. Bezerra - 1º Secretário
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. Luiz Henrique Inacio de Souza - Presidente
Díac. Antonio Renato Cunha - Vice-Presidente
Diác. Thiago Castilho - 1º Secretário
Diác. Sérgio Santos - 2º Secretário
Diác. João Márcio de Castilho - 1º Procurador
Diác. Leandro C. de S.Trindade - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Presb. Guaracy Satlher
Presb. Olympio Bezerra
Presb. João Bastos
Diác. Paulo Bruno
-Colaboração
Raul Vargas Filho (arte e diagramação)
Ana Luiza Santos
Denise Rodrigues
secretaria@catedralrio.org.br
Domingo: Culto Devocional - 08; Culto Matutino 10:30h
Culto Vespertino - 19h;
Segunda-Feira: Coração, Verso e Prosa - 18h
Quarta-Feira: A Voz na Praça - 19h;
Quinta-Feira: Vida e Fé - 19h;

Todo ser que respira louve o Senhor!

#editorial

Salmo 150.6

O lindo livro poético de Salmos
termina com esse magnífico convite à
adoração, uma doxologia. Cada versículo do
Salmo 150 nos convida a louvar e nos ensina a
respeito de onde, como e por que devemos
expressar nosso louvor a Deus.
Se a pergunta é onde devemos
adorar, a resposta se faz presente no texto: “Em
seu santuário” (numa referência ao templo de
Jerusalém) e “no firmamento obra do seu
poder” (v. 1). Assim, os céus e a terra, os anjos
e os seres humanos, unem-se para louvar a
Deus. Este é um convite ao louvor em todos os
lugares. Se ainda não estamos podendo
louvar a Deus no templo, faça de sua sala, de
seu quarto, de seu carro... um lugar de louvor a
Deus.
Por qual razão devemos louvá-Lo?
Devemos louvar a Deus “por seus poderosos
feitos” e pela “sua muita grandeza” (v. 2).
Israel nunca se cansou de celebrar a Deus
pelos seus atos poderosos de criação e de
redenção. Pare agora! Pense em quantas são
as bênçãos de Deus sobre a sua vida... São
muitos os motivos para louvar a Deus! Já dizia
a canção: “Ele é o Deus que fez a Terra, todos
céus e mares, sol e entardecer; é o Deus que
do pó fez o homem e neste universo tem todo o
poder... Eu sei que é Dele é a força que abre os
mares, que estremece os montes, que detém o
sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá
força aos fracos e os faz andar...”. Aleluia! Não
faltam razões para adorá-Lo pelo que o Senhor
é, nem são poucos o motivos de louvor, pois
muito tem feito o nosso Deus.

De que maneira deve ser erguida a
adoração a Deus? Com o uso de todos os
instrumentos e recursos... A menção à
“trombeta” (v. 3) faz alusão ao chifre de
carneiro. Os outros instrumentos
mencionados são mais comuns... Dessa
forma, com a orquestra reunida, com toda
excelência e com o máximo de recursos, os
adoradores devem soprar o chifre, tanger a
harpa, bater nos tambores, tocar as cordas,
soprar a flauta e fazer soar os címbalos.
E por fim ainda há uma última
afirmação que aponta para aquele que deve
adorar a Deus. A resposta do salmista inclui
“todo o ser que respira”, “tudo o que tem vida”
(v. 6). O salmista está se referindo a toda raça
humana. Por essa razão, quando estamos
adorando a Deus no culto público, ouvindo o
coro cantando, o órgão emitindo seu som e
outros instrumentos acompanhando... Ou
quando estamos em nosso quarto adorando
com o profundo da nossa alma, somos
transportados para um coral e incluídos em uma
sinfonia que vai para além de nós mesmos... E
nos unimos aos anjos, arcanjos e a todo o
exército celestial ao redor do trono de Deus.
Esse é o convite para você no dia de
hoje. Que nossa adoração não se restrinja ao
período de culto... Pelo contrário, enquanto o
fôlego da vida estiver em nós, adoremos o
nosso Deus com todo o nosso ser.
Independentemente das circunstâncias, adore
a Deus!

Rev. Renato Porpino
Pastor Presidente
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#notícias gerais

A felicidade
em um mundo caótico

SÉRIE DE MENSAGENS

com Rev. Renato Porpino

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 dependesse de você e nem das
circunstâncias? Todos os Domingos, às
10:30h, estaremos pensando e refletindo
sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses com
o Rev. Renato Porpino. É possível encontrar a
Felicidade em meio a um mundo caótico, e
pra isso nós precisamos da fonte da
verdadeira alegria: Jesus Cristo.
Recital da APAS: "O Hino do seu Coração".
Na próxima 4ª-feira, dia 05/08, às 16h
em nossa Igreja. Você assiste de sua casa pelo
YouTube da Catedral Rio. Escolha o hino do seu
coração, envie para o Whatsapp 999271304,
e, sendo selecionado, contaremos a história do
seu hino do coração e será tocado pelo maestro
Ilem Vargas no Recital. Os pilares da APAS são
Ação Social, Evangelização, Educação e Cultura.
Participe deste evento cultural e evangelístico.

Ecos da Catedral
Já estamos na segunda metade do ano de
2020. Incrível! Não paramos. Seguimos com as
igreja nos lares, em comunhão, em oração e
evangelismo. Deus tem nos provado que este é
um ministério que segue, apesar das
"circunstâncias externas". A Deus toda honra,
glória e gratidão pelos Ecos da Catedral.
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Hoje, no culto da noite, às 19h
iniciaremos uma série de mensagens
abordando o tema: “Contramão – A
Lógica do Reino.” No Reino de Deus os
humilhados serão exaltados, o maior é o
que serve, devemos amar os inimigos e a
morte gera vida. Os critérios do Reino
desafiam narrativas e lógicas humanas. Os
filhos de Deus são chamados para olharem
e viverem na direção dos ensinos
eternos de Jesus. Não somos desse
mundo e nossos valores também não são.
Participe e compartilhe com seus amigos.
Todos os domingos de agosto, 19h.

Consolai-vos uns aos outros
Com profundo pesar a “Família
ECOS da Catedral” registra que veio a óbito
na madrugada do dia 29 de Julho, Jean
Guilherme Schuambach do Nascimento, de
31 anos de idade. Ele é filho da Carmem
Schuambach que congrega na Catedral e é
integrante do Ecos Laranjeiras.
A Cerimônia da Esperança Cristã
ocorreu no Cemitério São João Batista, no
dia seguinte. Que o consolo do Senhor para
toda a família, menor e maior, esteja firmado
nas Escrituras que diz: “Palavra fiel é esta:
que, se morrermos com ele, também com
ele viveremos.” (2 Tm 2:11)

www.CATEDRALRIO.org.br

SÉRIE DE MENSAGENS

CONTRAMÃO

DOMINGO | 19H
Catedral Rio
Catedral Presbiteriana do Rio

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária - Convocamos toda a
Junta Diaconal para a nossa Reunião Ordinária
de Agosto/2020, que acontecerá segunda-feira
dia 03/08/2020, às 20h através do aplicativo
Zoom. Estaremos divulgando o link de acesso
no grupo de Whatsapp da Junta Diaconal.
Fique atento e participe!

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

.

C a m p a n h a D e M ã e p a ra F i l h o s Informação sobre 3ª Ação do Projeto:
185 cestas básicas distribuídas,
185 kits de higiene e limpeza,
54 kits infantis.
Incluindo 740 frascos de álcool em
gel, e mais de 1500 frascos distribuídos para
cerca de 30 igrejas.
Reabertura Cultos presenciais - Nossa JD
terá grande responsabilidade nesse processo,
por isso esteja em oração, pedindo o
direcionamento do Senhor por esta causa, se
colocando como instrumento de Graça nessa
missão, tendo sobretudo a paz que excede todo
entendimento em nossos corações.
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Perseverando em Oração - A Sinodal Rio de
Janeiro se reúne para orar, toda segundafeira, às 8h, pelo App Zoom. Venha orar
conosco. Link com a Adriana, presidente da
SAF.
Reunião Plenária - Será na quinta-feira,
06/08, às 14h30min. Vai ser uma bênção!
Adoraremos ao Senhor juntas e seremos
edificadas com a mensagem da Palavra de
Deus através da Eunice Silva, nossa querida
irmã. Não perca nosso próximo encontro .
Link com as coordenadoras e diretoria.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano:
PROMESSAS DE DEUS PARA SUA FAMÍLIA
(2020 - JUBILEU DE PÉROLA)
“De todas as promessas do SENHOR(...),
nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu”
(Js 21:45)
Lives, elas continuam acontecendo todas
terças-feiras. São noites já esperadas e cheias
de bênçãos para você e sua família. Acontecem
no Instagram @eccc.catedralrio. Esperamos
você na próxima terça. Traga um convidado.
Adiados – Em virtude dos tempos que temos
vivido e restrições ao convívio social nossos
70º ECCC e XXIV RECCC, que aconteceriam
em setembro 2020 e novembro 2020
respectivamente, foram ambos adiados para

2021. Deus tem iluminado nossa liderança
para que cumpramos a Sua santa vontade. A
Diretoria do ECCC agradece a compreensão e
apoio recebido por parte dos Encontreiros.
“Por esta causa me ponho de joelhos” –
tantos queridos seguem carecendo de nossa
intercessão e carinho. Muitos enlutados,
doentes, sem trabalho, causas na justiça e
tantos outros motivos para nos colocarmos de
joelhos. Estejamos unidos, em oração.
Parabéns pelo Aniversário de Casamento –
Que o caminho de vocês seja longo e
maravilhoso, e que a cada novo dia vivido
juntos renove os bons sentimentos em seus
corações. Deus os abençoe sempre.
UPH - União Presbiteriana de Homens

EBD: Não perca a aula de hoje! Acesse a sala
virtual conforme as orientações da secretaria
de EBD da Catedral.
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#sociedades e ministérios
Reunião mensal: Será hoje, às 17h a nossa
Reunião de Oração da UPH. Entre no grupo de
facebook "UPH-Rio" para saber como acessar a
sala virtual.
Federação: Amados irmãos, devido ao grande
sucesso dos eventos on-line, serão mantidas as
“lives” da Federação (Semeando Esperança) que
acontecem todos os sábados, às 10h. Participe.
Sinodal: Fique atento que nossos encontros
virtuais da Sinodal irão continuar para a Glória
de Deus.
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô: Nossas devocionais são sempre ao
domingos, às 17h pelo nosso Instagram.
Discipulado: Você da UPA-Rio é muito bemvindo para participar. Temos nos reunido todas
as semanas, às quartas 17h30min, para juntos
estudarmos a Bíblia. Venha estar com a gente! É
só mandar mensagem pra um dos membros da
diretoria ou no direct do instagram.
Eba: #SEXTOUNAEBA, todas as sextas às 19h!
Também pelo Instagram da Upa-Rio
Dúvidas? : Entre em contato conosco:
Email: diretoriaupario@gmail.com
Instagram: @upa.rio
Facebook: facebook.com/Upa-Rio

BoletimDominical
Dominical
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Movimeto Oásis

Devocional – Hoje, dia 02/08, às 17h. Você é
nosso convidado para participar on-line, via
aplicativo zoom. Um momento de Adoração ao
Senhor, e em comunhão com os irmãos. Será
uma alegria recebê-los. O nosso Preletor será o
Presbítero Maurício Buraseska.
Feira das Nações – Grande Live Missionária Estamos lançando a Campanha do
"Movimento OÁSIS", para arrecadar doações
para a Feira das Nações/Missões. Vamos
ajudar a sustentar aqueles a quem o Senhor
chamou para levar o Evangelho de Jesus Cristo
até os confins da terra. Entre em contato com a
Bernadeth Maria Cardoso no telefone 993273031, e saiba mais. Você é faz parte desta
grande obra!
A Live do grupo de Louvor Oásis - Na sextafeira, dia 31.07, conduzido pelo Maestro Ilem
Vergas, teve como objetivo tratar as diretrizes
de atuação nessa pandemia. Foi, também um
momento muito agradável de rever nossos
irmãos, e de compartilhamento de bons
testemunhos. Vale ressaltar que há 3 meses
nos reunimos diariamente em oração, a partir
das 20h30min. O grupo estará preparando uma
gravação de 2 músicas do seu repertório para
transmissão on-line. O grupo está animado
para enfrentar esse novo desafio e conta com as
orações dos irmãos.

Culto Matutino - 10:30h
Prelúdio: Pequenos Cantores de Deus-1987
I - ADORE
EM ESPÍRITO
Convite à Adoração
Dirigente: “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.” (1 Cr 29. 11).
Congregação: “Glória e majestade estão
diante dele, força e formosura, no seu
santuário.” (Sl 96. 6).
Dirigente: “Tributai ao SENHOR, ó famílias
dos povos, tributai ao SENHOR glória e
força.” (Sl 96. 7).
Congregação: “Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios.” (Sl 96. 8).
Todos: “Adorai o SENHOR na beleza da sua
santidade; tremei diante dele, todas as
terras. Porque grande é o SENHOR e mui
digno de ser louvado, temível mais que
todos os deuses.” (Sl 96. 9 ; 96. 4).
Hino 9 HNC - “Aleluia ao Deus Trino”
Oração de Adoração
Coral Canuto Régis: “Cantai ao Senhor”
II – CONSAGRE
COM GRATIDÃO
Leitura Bíblica: “Depois de muito tempo,
voltou o senhor daqueles servos e ajustou
contas com eles. E, aproximando-se
também o que recebera dois talentos, disse:
Senhor, dois talentos me confiaste; aqui
tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o
senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste

#liturgia

fiel no pouco, sobre o muito te colocarei;
entra no gozo do teu senhor. Bemaventurado aquele servo a quem seu
senhor, quando vier, achar fazendo assim.”
(Mt 25. 19, 22, 23; 24. 46)
Hino 147 HNC – “Vencendo Vem Jesus”
1ª. estrofe
Oração de Consagração
Pastorais
III - ORE
COM FÉ
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. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar.” (2 Cr 7. 14, 15)
Motivos de Oração
Coral Canuto Régis:“Confiança” , de Ilene Rïtano
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – MEDITE
NAS ESCRITURAS
Leitura Bíblica: Filipenses 4
Grande Coral: “Tu Somente és Deus”
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – SIRVA
COM ALEGRIA
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Ilem Vargas
7 - Boletim Dominical

#liturgia

Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: Rendido estou
I – “LOUVANDO A DEUS
com Salmos e Hinos e Cânticos
Espirituais…”
Chamada à Adoração:
Dirigente: "Ó profundidade da riqueza, tanto da
sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis, os seus caminhos!" (Rm 11.33).
Mulheres: "Quem, pois, conheceu a mente do
Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?"
(Rm 11.34 ).
Homens: "Ou quem primeiro deu a ele para
que lhe venha a ser restituído?" (Rm 11.35)
Todos: "Porque dele, e por meio dele, e para
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém!" (Rm 11.36).
Cântico: Senhor e Rei
Acima de todos, acima de tudo
Está o Senhor entronizado
Os anjos e os homens, os céus e a terra
Montanhas e mares declaram quem Tu és
Tu és Senhor e Rei, Governas sobre o universo
Justo e fiel, vestido de glória e poder
Coroado estás, Pra sempre reinarás
Prostrados aos Teus pés,
Erguemos o Teu santo nome
Em adoração nos entregamos a Ti
Toma o Teu lugar e habita entre nós,
Óh santo Deus
Cântico: Te Louvarei
Perto quero estar, junto a teus pés
Pois prazer maior não há,
Que me render e Te adorar
8 - Boletim Dominical

Tudo o que há em mim, Quero te ofertar
Mas ainda é pouco eu sei,
Se comparado ao que ganhei
Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei
Te louvarei! Não importam as circunstâncias
Adorarei, Somente a Ti, Jesus

Oração de Adoração
II - “…COM GRATIDÃO
em vosso coração.”
Leitura Uníssona: "José, a quem os
apóstolos deram o sobrenome de Barnabé,
que quer dizer filho de exortação, levita,
natural de Chipre, como tivesse um campo,
vendendo-o, trouxe o preço e o depositou
aos pés dos apóstolos." (Atos 4.36-37)
Consagração da vida e bens ao Senhor
Cântico: Reina em mim
Sobre toda a terra Tu és o Rei,
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só meu desejo é
Vem reinar de novo em mim
Reina em mim com o Teu poder
Sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
Faz-me refletir a beleza que há em Ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim
Oração de Gratidão
Pastorais

III – “Porque a minha casa será chamada
CASA DE ORAÇÃO…”
Leitura Bíblica: "Regozijai-vos na esperança,
sede pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes." (Rm 12.12)
Motivos de Oração
Cântico: Oferta de amor
Venho Senhor minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia, Eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado Senhor
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – “Habite ricamente em vós a
PALAVRA DE CRISTO…”

E apesar desta glória que tens,
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me,
Amarra-me a Ti. Tu és tremendo
Mensagem: Lic. Daniel Jardim
V – Sede fervorosos de espírito,
SERVINDO AO SENHOR.
Cântico: Adoração sem limites
O que darei? O que darei a Ti
pelos benefícios, feitos a mim?
Me lembrarei, Me lembrarei Senhor
de Tuas grandes obras
Não há outro além de Ti,
Não, não há. Não, não há
Meu desejo é Te adorar,
Mais e mais, Mais e mais
Sem limites, me entregarei,
Te adorarei, maravilhoso Deus
Mais que palavras, Te dou meu coração,
Receba o melhor da minha adoração

Leitura Bíblica:
Cânticos: Tu és soberano
Tu és soberano sobre a terra
Sobre o céu Tu és Senhor absoluto
Tudo o que existe e acontece,
Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Teu Santo nome

Anotações

e reflexões

______________________________________________________
______________________________________________________

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Eleny Silva, Maria da Guia Silva Lima;
Seg 03: Eva Pinto Quintaes, Mariana André de Azevedo, Marta Maria de Jesus
Almeida;
Ter 04: Presb. Altair Lauro Bazeth, Carlos Carneiro dos Santos, Cecille Virginia
Accioly Menezes, Charles Martins Torres, Gabriela Farley Meireles Zambi,
Irland João Allysson dos Santos Pereira, Marcos Antonio Trindade, Yara Lucia
Miranda;
Qua 05: Alceste Telles Rodrigues, Dulcinete Reis Bazeth, Elza Pereira Cravo,
Francisca Maria de Oliveira Mota, Isa Alves de Oliveira, Jonathas Diniz Vieira
Coelho, Diác. Luiz Henrique Inacio de Souza, Michele Conceição de Souza dos
Santos, Milla Assuero Gressler, Rodrigo Marques Seixas Borges, Rosentina
Santos da Silva, Silvio de Souza Corrêa;
Qui 06: Ana Maria Soares da Silva, Ludmilla Catharine da Silva;
Sex 07: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho;
Sáb 08: Francisca Fernandes Fonseca.

#de casamento

Hoje: Jose Antonio Rodrigues e Luceni Ribeiro Rodrigues;
Ter 04: Nery Sá Freire Junior e Miren Maite Landa Berruezo, Thais
Lauriano de Sousa Ignácio e Daniel Campista Ignácio;
Qua 05: Isidro Page Fernandez e Nair Annis Fernandez;
Sáb 08: Marcus Avillez do Amaral e Fernanda dos Reis do Amaral,
Aleksandra dos Santos Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino;

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos alegraremos e exultaremos." Salmo 118.24
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#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 03: 3 João - Para meu amigo querido
Ter 04: Lucas 14. 7-14 - Amor radical
Qua 05: Naum 1. 1-7 - Mistérios difíceis
Qui 06: 1 Tessalonicenses 5. 12-24 - A alegria de dar
Sex 07: 1 Reis 17. 15-24 - Quando tudo desmorona
Sáb 08: Romanos 9. 1-5 - Dedicado a amar
Dom 09: Salmo 63 - Um bom pai

#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

ESCALA DE PRESBÍTEROS - JULHO 2020:
Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino 05/07: Newton Alvarez (08h); Olympio Bezerra (10:30h); Paulo Raposo (19h).
Tema: "A felicidade em um
mundo caótico." Reflexão sobre a
Epístola de Paulo aos Filipenses

19h: Lic. Daniel Jardim

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).

11 - Boletim Dominical

#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,
José Ribamar R. Júnior
(licenciado),
Luís Alberto Rodrigues Santos,
Luís Monteiro da Costa,
12 - Boletim Dominical

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.

#ump

Julgando pelos resultados

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

Se o cristianismo é verdadeiro, então por que nem
todos os cristãos são necessariamente mais agradáveis do
que os não cristãos?
O que está por trás dessa questão é em parte
razoável e em parte inadmissível. A parte razoável é esta: se a
conversão ao cristianismo não representa nenhum
aperfeiçoamento nas ações do ser humano – se ele continuar
sendo tão metido, rancoroso e vingativo; tão corroído pela
inveja ou ambicioso quanto era antes – então poderemos
suspeitar que a sua “conversão” foi totalmente imaginária.
Depois da nossa conversão inicial, toda vez que achamos que
fizemos algum avanço, esse é o teste que devemos fazer.
Sentimentos nobres, novos insights, um interesse maior pela
“religião” podem não significar nada, a menos que isso
realmente melhore nosso comportamento.
O mesmo acontece quanto ficamos doentes.
“Sentir-se melhor” pode não significar nada, se o termômetro
indicar que a nossa temperatura continua subindo. Nesse
sentido, o mundo secular até está certo em julgar o
cristianismo por seus resultados. Uma árvore é conhecida
pelos seus frutos; a melhor prova da qualidade de um pudim é
seu gosto. Quando nós, cristãos, nos comportamos mal, ou
deixamos de nos comportar como deveríamos, tornamos o
cristianismo desacreditado para o mundo lá fora.
Os cartazes dos tempos de guerra diziam que a
conversa fiada pode custar vidas. A recíproca é verdadeira:
“vidas falsas” dão o que falar. Se levarmos nossas vidas sem
responsabilidade, as pessoas de fora começarão a falar; e nós
teremos lhes dado bons motivos para duvidar do próprio
cristianismo.
C.S. Lewis
Cristianismo Puro e Simples

Dízimos e Ofertas: Esta Igreja é mantida com doações voluntárias de visitantes e amigos, além dos dízimos e ofertas
espontâneas de seus membros. Toda arrecadação é escriturada e empregada nos fins da Igreja. A contabilidade é
auditada por Comissão de Exame de Contas e submetida à aprovação do Conselho e da Assembleia da Igreja. Caso você
sinta em seu coração o desejo de contribuir, poderá fazer suas doações diretamente no gazofilácio ou em quaisquer dos
seguintes bancos.
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